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وزيــر  بضربة  املنتشني  أكبر 
أكبر  بإبعاد  القاضية  الصحة 
توفيق،  جمال  الــوزارة،  في  مدير 
هو مدير إحدى الشركات الوطنية، 
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أدويته التي ال تستجيب للمعايير)..(، علما أن 
إفريقيا،  في  كبرى  ضربة  تلقت  الشركة  نفس 
اإلفريقية،  الدول  في  أدويتها  بعد منع تسويق 
الوزير  يجتازها  التي  املرحلة  عنوان  ويبقى 
أيت الطالب، هو حديث الصحافة عن »تحركات 
لوبي قوي يضم برملانيني ونقابيني وصحافيني 
مصالح  عن  يدافعون  الــوزارة  في  ومسؤولني 

شركة واحدة تحقق أرباحا باملاليير)..(«.    
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اتهام الخليع بترويج أرقام غير حقيقية

كواليس األخبار
الرميد يخرج عن توجيهات 

رئي�س احلكومة

هل انكسرت حكومة العثماني؟

فنان »ي�سرد« ر�ؤ�ساء العامل

»الرباق« يف�سد عيد ميالده الأ�ل باأعطاب 
كبرية �سلت ال�سكة احلديدية

 الرباط. األسبوع
بحقوق  املكلف  الــدولــة  ــر  وزي الرميد،  مصطفى  رفــض 
دائرة  إلى  الدخول  املدني،  املجتمع  مع  والعالقات  اإلنسان 
على  األولية  البرملانية  املصادقة  بعد  الحكومي،  اإلجماع 
»تمنع«  التي  املادة  وهي  املالية،  قانون  في   9 املادة  اعتماد 
املواطنني  مــواجــهــات  فــي  الــدولــة  ممتلكات  على  الحجز 

املطالبني بالتعويض بمقتضى أحكام قضائية نهائية.
قوله  الحكومة،  رئيس  توجيهات  رغم  الرميد،  عن  وسجل 
بأن هذه املادة غير دستورية، وقد يتم التخلي عنها في وقت 
قاد  املالية،  ووزيــر  الحكومة،  رئيس  ضغط  أن  غير  الحــق، 
الفرق البرملانية إلى املشاركة في صياغة هذه املادة من جديد 
جلسة  في  قال  الذي  البرملاني  فيهم  بمن  عليها،  واملصادقة 
عامة »أنا ماشي بهيمة باش نصوت على حاجة مقريتهاش«.
بتعبير  الحكومي،  اإلجماع  عن  الرميد  الوزير  خــروج 
نظرا  كبيرة،  مكانة  يكتسي  رسمية)..(،  الشبه  الجريدة 
الحكومة  رئيس  إعفاء  قضية  في  »الشاهد«  الوزير  لكونه 
الذي ضمن  الوزير  اإلله بن كيران، وهو نفسه  السابق عبد 
كيران،  بن  بدل  العثماني  إلى  الحكومة  قيادة  انتقال مشعل 
وبعدها ضمن النجاح االنتخابي للعثماني في سباق األمانة 
العامة، فهل يكون خروج الرميد عن اإلجماع مقدمة النكسار 

الحكومة؟

 الرباط. األسبوع
ــراق«  ــبـ ــت أعـــطـــاب »الـ ــذب ك
ــوم الــثــالثــاء املــاضــي مقولة  ي
»العام زين« التي رددها املكتب 
الــحــديــديــة،  للسكك  الــوطــنــي 
نقل  فــي  النجاح  عــن  بحديثه 
بني  ــا  م مــســافــر  مــلــيــون   2.5
تكبد  حيث  وطــنــجــة،  ــاط  ــرب ال
وهم  كبيرة  معاناة  املسافرون 
ملدة  العادي،  القطار  ينتظرون 
تزيد عن الساعتني، في محطات 
وقد  البيضاء،  والدار  القنيطرة 
تأخر  »البراق« هو سبب  يكون 
ــه هو  الــقــطــارات الــعــاديــة، ألن
في  كبيرا  تأخيرا  اآلخــر سجل 
بينما  مــرة،  ألول  رحالته  عــدد 
املعلقة  اللوحات  تشير  كانت 
في محطة امليناء البيضاء إلى 
حذف القطارات، دون أن يتكلف 
األمــور  بتوضيح  مسؤول  أي 
بينهم  كان  الذين  للمسافرين، 
ومسافرون  للمطار،  مسافرون 
ال  مهنية  بالتزامات  ملتزمون 

تقبل التأجيل.
أعــطــاب الــقــطــارات الــتــي ال 
العمالقة  الــبــنــايــات  ــب  ــواك ت
للمحطات والتي تم إنجازها في 
وراءها  تكون  قد  الكبرى،  املدن 
صعوبات مالية يعيشها املكتب 
الوطني للسكك الحديدية، فرغم 
فتحها  التي  الكبرى  األوراش 
عن  عبارة  وهي  الخليع  مكتب 

عصرية  محطات 
وجــديــدة  كبيرة 
الدراسات  ورغــم 
ــة حـــول  ــدمـ ــقـ املـ
ــط  ــرابـ ــط الـ الـــخـ

بــني أكــاديــر 
ومــراكــش، 
أن  إال 
املـــكـــتـــب 
ــش  ــي ــع ي
ضعية  و
ــة  ــ ــادي ــ م
مــقــلــقــة، 
ــب  ــســب ب

تـــراكـــم ديـــــون الـــعـــديـــد من 
حق  في  واملقاوالت  املؤسسات 
أنه  يتضح  الــذي  املكتب،  هــذا 
يعطي األولوية لتسوية وضعية 
املــــقــــاوالت األجــنــبــيــة 
ــى املــــقــــاوالت  ــلـ عـ
واملناولني املغاربة 
ــزال  ــ ــن اليـ ــ ــذي ــ ال
منهم  ــب  ــطــل ي
تلو  االنتظار 
االنتظار)..(.

هذا  وفي 
الـــخـــضـــم، 
ربيع  شــرع 

باب  طــرق  فــي  مــؤخــرا  لخليع 
محمد  واملالية  االقتصاد  وزير 
بنشعبون، وذلك من أجل توقيع 
وبني  بينه  جديد  برنامج  عقد 
جديدة  لضخ سيولة  الحكومة، 
ميزانية  فــي  املــاليــيــر  بمئات 
مكتبه، وبالتالي، التنفيس عليه 
اقتربت  التي  الديون  وحل  من 
لكن  سنتيم،  مليار   4000 من 
ببالدنا،  املالية  األزمة  زمن  في 
بنشعبون  سيلبي  ــن  أيـ مــن 
سيخضع  أنــه  أم  ربــيــع،  طلب 
سيأكل  أنــه  أي  كسابقيه)..(؟ 

»الخليع« بالعامية املغربية.

تنويه �سعبي بجهود الوكيل 
العام الإدري�سي

ــعــرض الــهــشــاشــة«،  ــوان »م ــن تــحــت ع
هلل  عبد  يسمى  ــوري  س فنان  استطاع 
ــار وســائــل  ــظ أن ــري، أن يــخــطــف  ــم ــع ال

العالم،  دول  ومختلف  أملانيا  في  اإلعالم 
وتصويرهم  العالم  لزعماء  عرضه  بعد 
على  مــشــرديــن،  أو  الجــئــني  هيئة  على 

حيث  ــزنــاقــي«،  »ال فــي  املتسولني  غـــرار 
الرئيس  بــني  املــذكــور  الفنان  يفرق  لــم 
األملانية  واملستشارة  ترامب،  األمريكي 

األسد،  السوري بشار  والرئيس   ميركل، 
السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  والرئيس 

والرئيس اإليراني أحمدي نجاد.

ال حديث في محيط مدينة الخميسات، إال عن جرائم »آخر 
الزمان« التي شهدتها املنطقة، حيث قتلت زوجة أب أوالدها 
الغابة)..(،  في  جثته  ورمــت  نائم،  وهــو  بعصا  الثالثة 
بالتزامن مع عثور الدرك امللكي على جثة سيدة بدون رأس 

مرمية في الخالء، في انتظار نهاية التحقيقات.  

 وجدة. األسبوع 
تجمع عشرات األطر القضائية في 
قصر العدالة بوجدة لتوديع األستاذ 
السابق،  ــعــام  ال الــوكــيــل  الــقــاضــي 
ــث أصــر  فــيــصــل اإلدريــــســــي، حــي
بسياسة  التنويه  على  الحاضرون 
االنفتاح، ودعم الساكنة التي نهجها 
اإلدريسي في خدمة املرفق القضائي، 
الشعبي  الرضى  مظاهر  تأكدت  وقد 

األطـــر على أخذ  مــن  ــدد  ع بــإصــرار 
قبل  العام  الوكيل  مع  تذكارية  صور 

مغادرته.
بوجدة،  الــعــدالــة  قصر  أن  يذكر 
الوكيل  تنصيب  أيضا حفل  احتضن 
أقوير  محمد  األســتــاذ  للملك  العام 
اإلدريــســي  فيصل  لــأســتــاذ  خلفا 
وعمال  الشرق  جهة  والــي  بحضور 
املحامني  ونقابة هيئة  الجهة،  أقاليم 

وشخصيات قضائية ومدنية.

الرميد

الخليع

فيصل اإلدريسي



 الرباط. األسبوع
فـــي األوســــاط  ال حــديــث 
املالية، إال عن تنامي وسائل 
في  املغربية  األمـــوال  نهب 
الصفقة  فــبــعــد  ــا،  ــي ــق ــري إف
الغامضة بـ 1000 مليار)..(، 
لتعقب  الصرف  مكتب  تحرك 
تحويلها  تـــم  ــارا  ــي ــل م  75
املــغــرب،  خــارج  )تهريبها( 
االستثمار  تنشيط  بــدعــوى 
املغربي في الخارج، غير أنه 

لم يظهر لها أي أثر.
اإلعالمية،  املصادر  وتقول 
أن عدة شركات حصلت على 
ماليير  بتحويل  الترخيص 
ــغــرب نحو  ــن امل الـــدراهـــم م
إفريقيا، بدعوى افتتاح فروع 
في بعض الدول مثل نيجيريا 
أن  غير  ومــالــي..  والسنغال 
خطة  مجرد  إلى  تحول  األمر 
املغربية،  األمـــوال  لتهريب  
ــاد  ــف ــة بــعــدمــا اســت ــاصـ خـ
من  املــزيــفــون  املستثمرون 
قوانني  بمقتضى  تسهيالت 
باستثمار  تسمح  الــصــرف 
مليارا،   50 بدل  مليار   100
وربما يؤسس كل واحد أكثر 
أكبر كمية  لتهريب  من شركة 

من األموال)..(.
املهربون  استغل  وربــمــا 
امللكية  التوجيهات  الجدد، 
الجديدة لالستثمار واالنفتاح 
مآربهم  لقضاء  إفريقيا  على 
وليست  ــة)..(،  ــشــخــصــي ال
التي  ــرة األولــى  امل هــذه هي 
إهدار  عن  الحديث  فيها  يتم 
إفريقيا،  في  املغربية  املاليير 
جهة  أي  تــســتــطــيــع  ال  إذ 
عــن مصير  الــكــشــف  ــوم  ــي ال
في  املغربية  االســتــثــمــارات 

ــقــارة بــدعــوى خدمة  ال ــذه  ه
ــح الــوطــنــيــة، وهــي  املــصــال
ــقــرارات  ب محكومة  مــســألــة 
التساؤل  فإن  وإال  سياسية، 
هو:  مطروحا  سيغدو  الــذي 
ببناء  املــغــرب  سيقوم  ملــاذا 
الــســودان  لجنوب  عاصمة 
وما  دوالر؟  مــاليــني   5.1 بـــ 
إطالق  من  املتوخى  الهدف 
باألسمدة  تتعلق  مــشــاريــع 
في  دوالر  ماليير   10 قيمتها 
مجموعة  مع  الشراكة  إطــار 
للغاز  املــنــتــجــة  ــدول  ــ ال ــن  م
إثيوبيا  منها  الــطــبــيــعــي، 
إضافة  والغابون،  ونيجيريا 
باملاليير  اســتــثــمــارات  ــى  إل
كجيبوتي  ــرى  أخـ دول  فــي 

ورواندا وكوت ديفوار؟ 
باملاليير  والتالعب  اللعب 

ليس  إفريقيا  فــي  املغربية 
القنوات  طبلت  فقد  جديدا.. 
السنتني  فـــي  الــحــكــومــيــة 
املغربي  للتحرك  األخيرتني 
ــوعــة  ــجــم ــامل لـــاللـــتـــحـــاق ب
االقــتــصــاديــة لــــدول غــرب 
إفريقيا )سيداو(، غير أن كل 
اليوم،  سكتت  القنوات  هذه 
الحكومة  رئيس  ال  يقل  ولــم 
كلمة  أي  االتصال،  وزير  وال 
املغربي  الطلب  مصير  بشأن 
املجموعة،  بهذه  لاللتحاق 
عــارضــت  دوال  تــضــم  ــتــي  ال
لطرد  املغربية  الــتــحــركــات 
االتــحــاد  مــن  البوليساريو 

اإلفريقي.
سواء تعلق األمر بالتهريب 
التقديرات  أو  إفريقيا  عبر 
فإن  الــخــاطــئــة،  السياسية 

تحريك األموال املغربية نحو 
يفترض  اإلفــريــقــيــة  ــدول  ــ ال
إحـــاطـــة األمـــــر بــضــوابــط 
وقوانني صارمة، حتى ال يتم 
امللكية  التوجيهات  استغالل 
على  شخصية،  مآرب  لقضاء 
حساب الوطن، فاملغرب الذي 
يجلس اليوم جنبا إلى جنب 
االتحاد  في  البوليساريو  مع 
اإلفريقي، وعلى نفس الطاولة 
بتغيير  مطالب  جنيف،  في 
العقلية السياسية، وبالجرأة 
في تشخيص األوضاع، علما 
أن املغرب لم يندمج بعد بما 
االتحاد  هياكل  داخــل  يكفي 
اإلفريقي للتحكم في قراراته، 
املوظفون  يصل  لــم  وربــمــا 
املغاربة بعد إلى أخذ مكانهم 

داخل االتحاد اإلفريقي.
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ملحت عدة مصادر إلى أن تعيني السفير 
شكيب بنموسى على رأس لجنة النموذج 
كبرى  تحركات  أعقاب  في  التنموي، جاء 

جـــعـــلـــت 
ين  لكثير ا
يخـشـون 
أن تـكـون 
ــف  ــ ــلـ ــ خـ
تــعــيــيــنــه 
ــات  ــالف خ

ــة، وتــرجــى الصحفي  مــع حــزب األصــال
إلى  تعيينه  يــؤدي  ال  أن  الفن،  مصطفى 

شكل حكومة ثانية)...(.     

الخلفي  مصطفى  السابق  الوزير  عاد 
عن  ــاده  ــع إب فبعد  جــديــد،  مــن  للتحرك 
تكلف  أنه  املصادر  بعض  ذكرت  الوزارة، 
»تينك تانك«،  التفكير«  »مجموعات  بقيادة 
لرسم صورة أخرى ملستقبل حزب العدالة 
لم  األخيرة  تحركاته  أن  غير  والتنمية، 
تسلم من انتقادات، خاصة بعد أن تسرب 
اسمه كرئيس لوفد صحفي من املنتظر أن 
يزور الصني الشعبية على مدى 10 أيام.   

موضوع  فــي  عنه  املسكوت  الجانب 
بمقتضى  الدولة  ممتلكات  على  الحجز 
املادة 9 من قانون املالية، هو أن تطبيقها 
الضرائب«  »إدارة  إفــالس  إلى  يــؤدي  قد 
اللتني  ــان  اإلدارتـ وهما  املالية،  ووزارة 
تتربعان على عرش اإلدارات املغربية التي 
وستكون  قضائية،  أحكام  صدرت ضدها 
املواطنني  تعويض  على  مجبرة  الدولة 
الضحايا باملاليير بسبب شطط اإلداريني 
في استعمال سلطاتهم، دون محاسبتهم 

عما فعلوه)..(.

بمدينة  األحــرار  حزب  اجتماع  يمر  لم 
ألخنوش،  االنتقادات  توجيه  دون  كلميم 
التركيز  دون  »الــوالئــم«  على  يركز  الــذي 
مباشرة  صرحوا  الذين  املشاركني،  على 
أي  تجمعهم  ال  بأنه  اللقاء،  انتهاء  بعد 
تعليق  أقــوى  ويبقى  الحزب،  مع  عالقة 
على اجتماع األحرار، هو الذي صدر عن 
بوعيدة،  كلميم  لجهة  السابق  الرئيس 
شبيهة  أخنوش  تحركات  أن  قــال  الــذي 
بمسيرة ولد زروال، وتقدم خدمة مجانية 

لحزب العدالة.

الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  هدد 
الصحافيني، بقوله »أن اإلساءة ال تتقادم«، 
شيئا  يعلم  ال  ربما  الوزير  نفس  أن  غير 
مغربية  جهوية  مواقع  بني  التنسيق  عن 
يمكن  املــوســع،  للنشر  كبرى  ومنصات 
إلى  وليس  للمغرب  اإلســاءة  تتولى  أن 

شخص الوزير فحسب)..(.

رغم إعالمه بانتهاء مهامه في املغرب، 
املــغــرب،  فــي  الــســودانــي  السفير  أصــر 
تأسيس  على  الرحمان،  عبد  فتح  خالد 
السودانية،  املغربية  للصداقة  جمعية 
بحضور بعض الدبلوماسيني، وكان الفتا 
الغاضبني  بعض  أسماء  إثــارة  لالنتباه 
في االتحاد االشتراكي وحزب االستقالل، 
أبو  حسناء  االتحادية  القيادية  أمثال 
ــال هـــوادة«  زيـــد، وبــعــض رمـــوز تــيــار »ب
املهندس أنس  االستقاللي، وعلى رأسهم 

بنسودة)..(.

ــاالت الــعــيــد الــوطــنــي  ــف ــرســت احــت ك
املتقدم  ــوضــع  ال ــان،  ــم ع لسلطنة   49
بن  سيف  املفوض  والوزير  للدبلوماسي 
سعيد املعولي، الذي من املنتظر أن يصبح 
تعويضه  منذ  باألعمال،  قائم  بدل  سفيرا 
في  مهامه  انتهت  الذي  السابق  للسفير 

الرباط، عبد هلل بن عبيد الهنائي)..(.

3 كواليس األخبار

ما خفي
كان  أعظم

تحت األضواء

بين »اللوبيات« والتقديرات السياسية الخاطئة

��ستغالل �لتعليمات �مللكية لتهريب �ملاليري �ملغربية عرب �إفريقيا

ما فائدة �لن�ساء �جلمركيات 

�إذ� مل يتدخلن بدل �لرجال؟
 تطوان. زهير البوحاطي 

يوم  واســـع،  نطاق  على  انتشر 
فيديو   ،2019 نونبر   21 الخميس 
ــعــض الــعــنــاصــر  ــام ب ــي ــق يـــوثـــق ل
»باب  الحدودي  باملعبر  الجمركية 
من  شخص  على  باالعتداء  سبتة« 
ذوي االحتياجات الخاصة كان على 
نحو  طريقه  في  متحرك  كرسي  منت 
محمال  سبتة  مدينة  مغادرا  املغرب 
الصراع  ليبدأ  البضائع،  ببعض 
بمشاداة كالمية بني إحدى السيدات 
ــالءه  زم أحــضــر  الـــذي  والجمركي 
األكثر من خمسة أفراد، وكان أحدهم 
يسحب الفتاة بقوة، فقامت بصفعه 
الفيلق  رئيس  ليتدخل  وجهه،  على 
تقول  التي  الفتاة،  اعتقال  ويتم 
مصادر محلية، أنها كانت حامل في 
بسبب  وأجهضت  السادس  شهرها 

الحادث، في انتظار بالغ رسمي.
هو  ــر،  األمـ فــي  الغريب  أن  غير 

ــة، كانت  ــع ــواق ال ــذه  ــه خـــالل هـ أنـ
ــان عــنــاصــر  ــكـ ــعــني املـ تــتــواجــد ب
جمركية نسوية، ولم يتدخلن، ليظل 
التساؤل مطروحا: ما جدوى تواجد 
جمركيات إن لم يتدخلن، حيث ظلت 
وهن  الرجال  مع  تتصارع  السيدة 

يتفرجن؟
متفرقة،  ــرى  أخ مــصــادر  وأكـــدت 
العون  صفعت  الــتــي  الــســيــدة  أن 
الــجــمــركــي، كــانــت بــصــدد إدخـــال 
املغرب  إلى  البضائع)..(  من  كمية 
جهوية  لجنة  تــواجــد  لحظة  فــي 
التحقيق  انتظار  في  النقطة،  بنفس 

الرسمي)..(.. 
لــلــتــذكــيــر، فــقــد ســبــق ملــثــل هــذا 
الحادث أن كان سببا في إعفاء اآلمر 
بامليناء  إلحاقه  تم  الــذي  بالصرف 
دون  الصغير  القصر  املتوسطي 
فتح تحقيق في املوضوع من طرف 

اإلدارة العامة للجمارك.
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»جعجعة بال طحني«.. اإعفاء عقارات الأحزاب
 من ر�سوم الت�سجيل

 الرباط. األسبوع 
االتحاد  فريق  عليه  حصل  الــذي  الــدعــم  بعد 
ــن لــدن  الــبــيــضــاوي، الــفــائــز بــكــأس الــعــرش، م
االشتراكي(،  )االتحاد  االتــحــاديــة  الفعاليات 
يبدو  االنتصار)..(،  بهذا  الحزب  جريدة  واحتفاء 
رئيس  أخنوش  عزيز  فيه  يعيش  الذي  بالقدر  أنه 
مع  جيدة  عالقات  لألحرار  الوطني  التجمع  حزب 
قابلة  عالقات  »البام«،  في  بنشماس  حكيم  جناح 
لتبادل »الالعبني« من البرملانيني واملنتخبني وحتى 
بشفشاون  تجمعي  لقاء  في  حدث  كما  الجمهور 
يوجد  نفسه  بالقدر  املدينة،  »باميي«  تنظيم  من 
و»تيار  أخنوش  بني  طاحنة  وحرب  صراع  هناك 
املستقبل« داخل األصالة واملعاصرة املناوئ لحكيم 

واخشيشن  والحموتي  وهبي  بقيادة  بنشماس، 
وكودار.

ــراع بــني هـــذا التيار  ــص آخـــر فــصــول هـــذا ال
في  وتجلى  القدم،  كرة  مجال  هو  كان  وأخنوش، 
لفائدة  التيار  هذا  من  أنصار  قدمه  الــذي  الدعم 
وال  النادي  بهذا  لهم  عالقة  ال  أنه  رغم  »الطاس« 
بكرة القدم عموما، ولكن ذلك كان ضدا في أخنوش 

داعم فريق حسنية أكادير.
الصراع العلني بني هذا التيار وعزيز أخنوش، 
كان سببا في إهداء أحد أقوى ركائز »تيار املستقبل« 
بحزب »الجرار« وأحد أقطابه بمدينة وجدة )هشام 
الصغير( الذي ال تربطه أي صلة بـ»الطاس« فيال 
)انظر الصورة(، تهكما على  النادي  صغيرة لهذا 

عزيز أخنوش الذي خسر فريقه تلك املقابلة.

املحامي وهبي يتهم 20 برملانيا 
بـ»التملق« حلزب الأحرار

مواجهات غير مسبوقة مع التقدم واالشتراكية
اأخنو�ش يهرب من الربملان ويقول: عندي موعد ع�ساء مع �سيدنا 

 الرباط. األسبوع
الـــحـــرب  أن  يـــتـــضـــح 
السابقني  الحليفني  ــني  ب
)التقدم  ــة  ــوم ــحــك ال ــي  فـ
ــة والــتــجــمــع  ــي ــراك ــت واالش
قد  لألحرار(  الـــوطـــنـــي 
ــا، وعــلــى  انــطــلــقــت رســمــي

واجهات عديدة هذه املرة.
ــدد،  ــصــ ــ ــذا ال ــ ــ ــي ه ــ ــ وف
مطلع  جــد  مــصــدر  كــشــف 
برملانيا  أن  ـــ»األســبــوع«،  ل
مــن الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة 
ــة  ــالح ــف قـــصـــف وزيــــــر ال
الـــبـــحـــري، في  والــصــيــد 
بالبرملان،  مؤخرا  تم  لقاء 
يناقش  أخنوش  كان  عندما 
ــه  وزارت وحصيلة  سياسة 
في اجتماع مغلق من طرف 
يطلب  أن  قبل  البرملانيني، 
واإلسراع،  االختصار  منهم 
التزامات هامة هذا  »له  ألن 

املساء«.
وأوضح املصدر ذاته، أن 
برملاني  رفضه  التبرير  هذا 
الذي  واالشتراكية،  التقدم 
ــب الـــوزيـــر بــاحــتــرام  طــال
تتطور  أن  قبل  الــبــرملــان، 
أجــاب  حــني  الغضب  حــدة 
ــأن لــه »مــوعــد  أخــنــوش بـ
عــشــاء مــع ســيــدنــا«، وهو 
برملاني  رفضه  الــذي  األمــر 

حزب »الكتاب« الذي رد على 
امللك  »جاللة  األحرار:  زعيم 
لكن  وعيننا،  راســنــا  على 
راك متخعلناش بهذا الكالم 
الكبير، راحنا متنخافوش«.
أعقب قصفا  القصف  هذا 
ــرار تــكــلــف به  ــألحـ آخـــر لـ

واالشتراكية  التقدم  زعيم 
شخصيا،  هلل  بنعبد  نبيل 
»الحمامة«  الذي اتهم حزب 
ــال  ــغ ــة تـــطـــور أش ــل ــرم ــف ب
انصب  بعدما  الــحــكــومــة، 
استحقاقات  على  تفكيرهم 
2021 منذ دخولهم حكومة 

ــعــثــمــانــي، وكــــأن أربـــع  ال
الحكومة  ــل  داخـ ــوات  ســن
عمل  لفرملة  مــرحــلــة  هــي 
راحــة  هــي  أو  الــحــكــومــة، 
وليست  لألحرار  بيولوجية 
من  للرفع  مرحلة عمل وجد 

مستوى عيش املغاربة.

بنعبد اهللأخنوش

 الرباط. األسبوع
كشف القيادي املثير للجدل 
في األصالة واملعاصرة، عبد 
اللطيف وهبي، عن استعداد 
ــيــني  ــان ــرمل ــرد ب ــطـ ــه لـ ــزبـ حـ
حزب  من  يــوم  كل  يتقربون 
األحرار، بل ساروا »محامني« 
الحزب ولوزرائه، حيث  لهذا 
برنامج  ــي  ف وهــبــي  كــشــف 
استعداد  عن  مؤخرا،  إذاعي 
ــداء هــؤالء »فوق  »الــبــام« إه
تحقيقا  ألخنوش  العمارية« 

لرغبتهم العلنية في ذلك.
ــع من  مـــصـــدر جـــد مــطــل
لـ»األسبوع«  كشف  »البام«، 
ــاش ساخن  ــق ن ــود  ــ وج عــن 
وسط برملانيي »الجرار« منذ 
شهور، حول املوقف من حزب 
األحرار ومن معارضة وزرائه، 

وســــجــــل 
ــد  أزي أن 
 20 مــــن 

يرفضون  حزبه  من  برملانيا 
األحــرار  حــزب  على  التهجم 
ويتقربون من الوزير أخنوش 
منهم  بل  بالبرملان،  حل  كلما 
من عارض بشدة حتى إدانة 
االستطالعية  اللجنة  تقرير 
بسبب  املـــحـــروقـــات  حـــول 
جشع شركات التوزيع، كي ال 

يغضب أخنوش.
ــه، أن  ــ ــصــدر ذات وأكـــد امل
طالبوا  »البام«  في  قياديني 
أكثر من مرة من األمني العام 
باتخاذ  بــنــشــمــاس،  حكيم 
هؤالء  حق  في  صارم  موقف 
اجتماعات  يقاطعون  الذين 
ويحضرون  والحزب  الفريق 
أخــنــوش  ــقــاءات  ــل ل بكثافة 
التشريعية،  املؤسسة  داخل 
في  حتى  يتبعونه  إنهم  بل 
ردهات وممرات البرملان أينما 
حل وارتحل، ويمدحونه علنا 

أي  ويـــرفـــضـــون 

انتقاد 
إليه  يوجه 
ــن زمــالئــهــم،  م
ــد تــهــديــد  ــ ــل ح ــ وصـ
من  بــطــرده  لزميله  برملاني 
اجتماع اللجنة إن هو انتقد 
بنشماس  أن  غير  أخنوش، 
أو  توبيخ  مــن  يتهرب  ظــل 

توجيه هؤالء حتى اليوم.

 الرباط. األسبوع 
كشف مصدر جد مقرب من محمد بنشعبون وزير 
االقتصاد املالية، أن هذا األخير غاضب بشدة من 
الهجومات التي تلقاها بسبب اإلعفاءات التي قبل 
بها في القانون املالي والتي تهم عقارات األحزاب 
التي  العقارات  بـ»إعفاء  واملتعلقة  السياسية، 
التسجيل  رسوم  من  السياسية  األحزاب  تقتنيها 

في املحافظة العقارية«.
يستسغ  لم  بنشعبون  أن  ــه،  ذات املصدر  وأكــد 
يكلف  ال  جــدا«  »فــارغ  موضوع  في  عليه  التهجم 
ــدا، فــي حــني صــوره  خزينة الــدولــة درهــمــا واحـ
عنها  تخلى  للدولة  هامة  مــوارد  وكأنه  البعض 

بنشعبون لفائدة األحزاب بتواطئ معها.
حسب  املــالــي،  القانون  فــي  العامة  فالقاعدة 
املصدر، هي أن أي إجراء يوضع في هذا القانون 
أو يحذف يكون مقرونا بدراسة نجاعة األثر على 
قرار  أي  فإن  وبالتالي،  للدولة،  العامة  امليزانية 
سيكلف  كــم  هامان:  ســـؤاالن  بخصوصه  يطرح 
وكم  النفقات؟  في  قــرارا  كان  إذا  الدولة  ميزانية 

سيحرمها من مداخيل إذا كان في املوارد؟

هذا  إعمال  عند  أنــه  إلــى  ذاتــه  املصدر  وأشــار 
إعفاء  أن  بنشعبون  وجد  العام،  واملبدأ  املعيار 
يحرم  ال  التسجيل  رســوم  من  األحـــزاب  عــقــارات 
كم  أخرى،  وبعبارة  درهم،  أي  من  الدولة  ميزانية 
السنة  في  السياسية  األحــزاب  تقتنيه  عقار  من 
وتسجله باسم الحزب؟ الحصيلة هي صفر عقار، 
وبالتالي، فهذه »جعجعة بال طحني وتهجم مجاني 
غير  لألحزاب،  كبيرة  هدية  قدم  الذي  الوزير  على 

أنها من ورق« يوضح املصدر.

عودة النقا�ش حول املادة 9 اإىل النقطة 0
 الرباط. األسبوع 

العدالة  في صفوف حزب  كبير  ارتباك  يسود 
من   9 املادة  بسبب  عموما،  والبرملان  والتنمية 
القانون املالي، التي أعادها مجلس املستشارين 
اليوم  يعيشها  التي  النقاشات  خالل  للواجهة 
على  الحجز  يمنع  الــذي  الــقــانــون،  هــذا  حــول 

ممتلكات الدولة بأحكام قضائية)..(.
الحكومة  رئيس  بــأن  أكــد  مطلع،  جد  مصدر 
بنشعبون،  واملالية  االقتصاد  ووزير  العثماني 
قد غضبا من موقف التصعيد الذي اختاره فريق 
لسان  على  املستشارين  بمجلس  »املصباح« 
إمكانية  إلى  ملح  الــذي  الشيخي،  نبيل  رئيسه 
املالية، حيث  قانون  من   9 املادة  التصويت ضد 
ممنوع  مكانها  وأن  للدستور،  »مخالفة  اعتبرها 
باملوارد  يختص  الذي  املالي  القانون  نص  في 
األحكام  تنفيذ  مجال  في  يشرع  وال  والنفقات 

القضائية«.
هذا التصعيد من املستشارين »البيجيديني«، 
 ،9 املــادة  حول  الصفر  نقطة  إلى  النقاش  أعــاد 
وجعل بنشعبون يحمل العثماني مسؤولية رفض 
هذه املادة بالغرفة الثانية من طرف »البيجيدي«، 
باقي  على  سلبي  انعكاس  له  سيكون  ذلك  ألن 

اتفاق  يجمعهم  الذين  الحكومية  األغلبية  فرقاء 
مع  أحزابهم  قيادات  داخل  مستوى  أعلى  على 

وزير االقتصاد واملالية حول هذه املادة.
والتنمية  العدالة  إخـــوان  انــقــالب  خــطــورة 
بالغرفة الثانية على موقف إخوانهم في الغرفة 
باقي  داخــل  أخــرى  تداعيات  له  باتت  األولـــى، 
الفرق البرملانية، التي أعلنت، إضافة إلى فريقي 
األولى،  بالغرفة  االستقالل واألصالة واملعاصرة 
9 في  املادة  لتغيير موقفهم من  عن استعدادهم 
الثانية  بالغرفة  »البيجيدي«  صــوت  ما  حالة 
ضدها، وهددت الوزير بنشعبون بأنها ستتراجع 
عن دعمه حينها »ألنها حتى هي تهمها سمعتها 
وغيرتها  املحامني  مــع  وعالقتها  السياسية 
املواطنني  الدستور وعلى مصالح  الوطنية على 
الثانية وحده«،  بالغرفة  البيجيدي  فريق  وليس 
األولى  الغرفة  إلى   9 املادة  »حني ستعود  لذلك، 
فليتحمل  واألخــيــرة،  الثانية  الــقــراءة  أجــل  من 
مسؤوليته  والتنمية  العدالة  وحزب  العثماني 
الوزير  مع  السابق  االتفاق  على  انقالب  أي  في 
ينجح  فهل  ذاتــه،  املصدر  يوضح  بنشعبون« 
بالغرفة  إخــوانــه  على  الضغط  فــي  العثماني 

الثانية كما حصل مع إخوانه بالغرفة األولى؟ 

»الطا�ش« ينع�ش ال�سراع ال�سيا�سي بني »البام« والأحرار 

وهبي



 الرباط. األسبوع
الحسن  الــوزيــر  أن  يــبــدو 
الرسمي  الــنــاطــق  عــبــيــابــة، 
على  مصر  الحكومة،  باسم 
ــفـــوات الــتــي  ــهـ ــاب الـ ــ ــك ــ ارت
الحكومة  رئيس  تقلق  باتت 
ــي كــثــيــرا خــال  ــان ــم ــث ــع ال
ــى بــاتــت  ــس، حــت ــي ــل خــم كـ
نفوس  إلى  تتسرب  الشكوك 
عبيابة  بــأن  »البيجيديني« 
»البيجيدي«  عــلــى  ــرة  ــؤام م

لتحقير منجزاتها.
ــول مــســلــســل  ــصـ ــر فـ ــ آخـ
يوم  وقع  ما  عبيابة،  أخطاء 
ــي خــال  ــاضـ ــخــمــيــس املـ ال
الندوة الصحفية التي عقدها 
بعد املجلس الحكومي، حيث 
أجاب عن سؤال يتعلق بلجنة 
»قضية  التنموي:  النموذج 
لجنة  في  والتعيني  العضوية 
ــوذج الــتــنــمــوي الــتــي  ــم ــن ال
هو  بنموسى  شكيب  يرأسها 
أن  مؤكدا  سيادي«،  موضوع 
الذي سيعني  هو  الباد  »ملك 
في هذه اللجنة 
لها  الـــتـــي 
وضــــــــــع 
اعتباري«.

بحسب  الــتــصــريــح  ــذا  هـ
ــرب مـــن رئــيــس  ــق ــدر م ــص م
العثماني،  أغضب  الحكومة، 
قــزم مــن دوره فــي هذه  ألنــه 
اللجنة، وقد أقر املصدر ذاته 
تواصل  على  كان  القصر  أن 
هذا  في  العثماني  مع  دائــم 
أن  للقصر  وسبق  املوضوع، 
للعضوية  الئــحــتــني  نــاقــش 
للملك  الــعــثــمــانــي  رفعهما 
اللجنة  بهذه  العضوية  حول 
حولها  نشب  التي  الدقيقة 
يدعم  مــن  بــني  كبير  خــاف 
صاحب  السياسي  الــفــاعــل 
والخبرة  والحنكة  التجربة 
تنموي  ــوذج  ــم ن وضـــع  ــي  ف
يراعي معطيات الواقع، وبني 
بالتكنوقراط  ــدفــع  ال طـــرح 
واألساتذة الباحثني أصحاب 
بواقع  درايــة  دون  التنظير 
وبحقيقة  املغربي  الشعب 

املعطيات امليدانية.
من  العثماني  لذلك، غضب 
إلى  يشر  لــم  الـــذي  عبيابة 
القصر  ــني  ب ــتــعــاون  ال هـــذا 
املــوضــوع،  هــذا  فــي  وبينه 
فيه  العضوية  حسمت  الذي 
مقابل  ــمــي  ــادي األك للفاعل 
الفاعل  من طرف  عمله  إغناء 
سيرفع  الــــذي  الــســيــاســي 
بنموسى  لجنة  إلى  مذكرات 
ــوضــوع، فبعد  ــذا امل فــي ه
هل  عبيابة،  هفوات  تعدد 
عنه  العثماني  يستغني 

في مجال التواصل؟ عبيابة

�سركة �إ�سبانية تتجه للهيمنة 
على �لنقل �حل�سري يف �ملغرب 
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 الرباط. األسبوع
إبعاد  االتحاديون  يهضم  لم 
عبد  السابق  النشيط  الــوزيــر 
الكريم بنعتيق من الحكومة في 
الكفاءات)..(،  عن  البحث  زمن 
غير أن أخبارا أثلجت صدورهم 
ــوع، تــحــدثــت عن  ــبـ ــذا األسـ هـ
سفير  ملنصب  بنعتيق  ترشيح 
أن  ومعلوم  باريس،  في  املغرب 
بتعقيدات  خبير  األخــيــر  هــذا 
الفرنسية،  املغربية  املــلــفــات 
بجزئيات  إملــامــه  عــن  فــضــا 
له  يمهد  قد  ما  الصحراء،  ملف 
الطريق للعمل في سفارة بحجم 

يفوق ثقلها ثقل الوزارة.
عودة  االتحاديون  سجل  كما 
الخبير االقتصادي، والوزير في 
حكومة عبد الرحمان اليوسفي، 
ــى الــنــشــاط  ــيــوة، إلـ ــد عــل خــال
السياسي، بعد طي امللف الذي 
عمليا  للسجن  إثــره  على  دخل 
استرجع  حيث  وقانونيا)..(، 
االتحادية  الزعامة  أيام  عليوة 
ــام  ــن خـــال عـــرض قــدمــه أم م

أعضاء الحزب في الرباط تحت 
عــنــوان: »األفـــق االتــحــادي في 

ضوء املتغيرات«.
وال يمكن النظر إلى تحركات 
ــا تــحــركــات  ــه عــلــيــوة عــلــى أن

رسمه  خــال  فمن  ــة)..(،  ــاديـ عـ
يكون  ــد  ق االتـــحـــادي،  ــأفــق  ل
ال  لنفسه،  أفـــق  رســـم  بــصــدد 
سيما وأنه حاصل على الرضى 
بعد  خــصــوصــا  الــكــبــيــر)..(، 

يقودها  التي  املصالحة  تعثر 
»األحقاد  بعقبة  لشكر  إدريــس 
الشخصية املتوارثة«، والخاف 
األول  الكاتب  مهمة  تقييم  في 
ــا يجعل  ــني عـــدة أطــــراف، م ب
تحركات عليوة خطوة مدروسة 

لترشيحه ملهمة الكاتب األول.
ــحــاد  »االت صحيفة  ــت  ــان وك
ــي«  قـــد نــقــلــت عن  ــراكـ ــتـ االشـ
أمام  رجعي  بأثر  قوله،  عليوة 
بأن  االتــحــاديــني،  املناضليني 
»بناء األفق االتحادي وتجديده، 
الجماعي  العقل  يشترط سيادة 
يكون  وأن  االتــحــاديــني،  ــدى  ل
سائدا  الجماعي  العقل  ــذا  ه
وفاعا مستبقا لأحداث وليس 
بالتعليق  ويكتفي  لها  مسايرا 
ــرى  ــذك »ال أن  ــرزا  ــب م عــلــيــهــا«، 
التي فتحت هذا األفق،  الستني 
لاتحاديات  سانحة  مناسبة 
أجل  من  للعودة  واالتحاديني 
ــد،  ــادي جــدي ــحـ ــكــر اتـ بــنــاء ف
جديد  اتحادي  أفــق  وتأسيس 

مبني على مشروع جديد«.

تر�سيح عليوة لقيادة �الحتاد �ال�سرت�كي وبنعتيق ل�سفارة 
�ملغرب يف باري�س 

ظهور موؤ�سر�ت �إفال�س 
�لدولة يف �لقانون �ملايل

 الرباط. األسبوع
كشف مصدر جد مطلع بمجلس املستشارين، أن 
القانون املالي األخير الذي مررته حكومة العثماني، 
قانون غير مسبوق بالنظر لأزمة التي خلقها، حيث 
توحي جميع مواده بأن ميزانية الدولة اقتربت من 
املوارد  في  الكبير  العجز  بسبب  معلن  غير  إفاس 

مقارنة مع ارتفاع النفقات.
في  ــاس  اإلف مظاهر  أن  ــه،  ذات املصدر  ــح  وأوض
من  العديد  فــي  للعيان  بــاديــة  الحكومة  ميزانية 
الجميع  سار  حتى  القوية،  واملؤشرات  التفاصيل 
من  خوفا  إشهاره  دون  رسمي  إفــاس  عن  يتحدث 
انعكاسه السياسي واالقتصادي الدولي على بادنا.

ومن مظاهر اإلفاس، حسب املصدر نفسه، ليس 
الدين  وارتــفــاع  امليزانية  في  العجز  ارتــفــاع  فقط 
أو  الخليج،  دول  دعم  وتراجع  والخارجي  الداخلي 
حتى عدم قدرة الدولة على تنفيذ األحكام الصادرة 
طريقة،  بــأي  املداخيل  عن  بحثها  في  بل  ضدها، 
املواطنني،  على  الداخلية  والرسوم  الضرائب  كرفع 
في  الخارج  من  املهربة  ــوال  األم بعودة  والسماح 
إطار »عفا هلل عما سلف«، حيث تقديم عروض مغرية 
إلنعاش  الباد  داخل  إلى  األموال  إلرجاع  للمهربني 
خزينة الدولة، ومنها فرض رسم ال يتعدى 5 باملائة 
على عودة األموال بالعملة الصعبة وحوالي 2 باملائة 

فقط إذا حولت إلى الدرهم املغربي.
مداخيل  عن  البحث  في  »الصولد«  أو  »الريباخا« 
إضافية لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه كذلك إلى 
في  »عــوارض  من  تعاني  كانت  التي  الغرامات  كل 
 ،2019 سنة  تؤد  لم  التي  الشيكات  السيما  األداء« 
حيث فكرت الحكومة أنه عوض العقوبات الزجرية 
 1.5 تتعدى  ال  بضريبة   2020 سنة  األداء  يمكن 
سنتيم  مليون  تتعدى  ال  التي  الشيكات  عن  باملائة 
لأشخاص  سنتيم  مايني  و5  الطبيعي  للشخص 
عما  هلل  »عفا  األداء  بعد  سيتم  لذلك  االعتباريني، 
سلف« في الشيكات كذلك، وستتم »تبرئة ذمة هؤالء 

األشخاص« تجاه مصالح الضرائب. 

�لوزير عبيابة يقزم دور �لعثماين 

مناورة جديدة للخصوم

حمامي �لبولي�ساريو يتهم �ملغرب بالتو�سع يف �ل�سحر�ء
 الرباط. األسبوع

البوليساريو، فيمي  اتهم محامي جبهة   
فانا، املغرب بعدم التزامه بمبادىء االتحاد 
املغرب  عضوية  بتعليق  وطالب  اإلفريقي، 
ــال فــي معرض  فــي االتــحــاد اإلفــريــقــي، وق
التي  الدولية  الندوة  أشغال  خال  حديثه 
الفرنسي  الشيوخ  مجلس  مؤخرا  نظمها 
مرور  وبعد  »املــغــرب  أن  بباريس،  بمقره 
سنتني على انضمامه إلى االتحاد اإلفريقي، 

على  التوسعية  سياسته  عن  يتراجع  لم 
الــصــحــراوي  بالشعب  ســمــاه  مــا  حــســاب 

وحقوقه األساسية«. 
الذي  الجديد  الدور  أن  الوقائع  وكشفت 
إزعــاج  مصدر  أصبح  بإفريقيا،  للمغرب 
الذي  األمــر  وهو  والبوليساريو،  للجزائر 
ملك  بقيادة  املغرب  دبلوماسية  فيه  نجحت 
جبهة  مخططات  على  التأثير  في  الباد 
الدول  من  العديد  جعل  مما  البوليساريو، 

أن  بعد  املزعوم،  للكيان  دعمها  تتراجع عن 
الدولي  القانون  يحترم  املغرب  بأن  تيقنت 
األمن،  ومجلس  املتحدة  األمم  قرارات  ومع 
والسيما مع مبادئ االتحاد اإلفريقي واملثل 

والقيم التي دافع عنها منذ زمن بعيد.
ولم تجد الحملة القوية التي تقودها بعض 
يترأسها  حركة  وهي  بنيجيريا،  الجهات 
وزير الشؤون الخارجية السابق لنيجيريا، 
من  تجاوب  أي  تجد  لم  غمبراري،  إبراهيم 

العليا  املصلحة  تراعي  التي  الحكم  سلطة 
بادهم  تقارب  يثمنون  الذين  للنيجيريني 
بوكراع  فوسفاط  استيراد  وأن  املغرب،  مع 
الصيدلية  ــوارد  واملـ الفاحية  واألســمــدة 
بأي  تتأثر  لن  الغيار،  وقطاع  واإلسمنت 
تدخل خارجي، وهو ما يسعى إلى تحقيقه 
بوريطة،  ناصر  والتعاون  الخارجية  وزير 
ملتقى  ــي  ف أكــبــر  بفاعلية  شـــارك  الـــذي 

االستثمار بإفريقيا املنظم بأملانيا.

جبهة �لبولي�ساريو غا�سبة 
على وكالة �الأنباء �لفرن�سية

 الرباط. األسبوع
مؤخرا،  البولیساریو،  لجبھة  تابعون  نشطاء  شن 
حملة شرسة على وكالة األنباء الفرنسیة، بسبب نشرها 
مقاال بعنوان »الصحراء: الداخلة من موقع عسكري إلى 

وجھة للطائرات الشراعیة«.
»مقال  الفرنسیة بنشر  الوكالة  النشطاء  واتھم هؤالء 
لجهة  السیاحیة  املــؤھــات  عن  فیه  تتحدث  دعــائــي«، 
الداخلة وادي الذهب، وأنھا تجاھلت بذلك النزاع الذي 

تعرفه املنطقة منذ سنة.
وكانت وكالة األنباء الفرنسیة قد نشرت مقاال مطوال، 
خليج  بها  يزخر  التي  السیاحیة  املؤھات  فیه  أبــرزت 
الطائرات  مــن  أســـراب  انتشار  إلــى  مشیرة  الــداخــلــة، 
والتي  الداخلة،  بحیرة  فوق  الشراعیة 
للریاضات  عاملية  مهمة  أصبحت وجھة 
محمد  عن  الوكالة  نقلت  كما  الشتویة، 
انضمام  عملیة  منسق  ــف،  ــشــری ال
الــدولــي  ــنــادي  ال ــى  إل الــداخــلــة  خلیج 
»الــداخــلــة  ــم«، أن  ــال ــع ال ــل  »أجــم
للتزلج  عاملیة  وجھة  أصبحت 
عدد  أن  إلى  الفتا  الشراعي«، 
السیاح ارتفع في سنة 2010، 
إلى 100000 سائح، والھدف 

ھو الوصول إلى 200000. غالي

 الرباط. األسبوع
وصلت مؤخرا إلى مدينة الدار 
مستعملة  حافات  عدة  البيضاء 
في  للبدء  الخارج،  من  مستوردة 
تشغيلها ضمن مرحلة أولى لنقل 
املواطنني في انتظار تنفيذ العقد 
التي  ــزا«  »ألـ شركة  مــع  النهائي 
في  الحضري  النقل  تحتكر  باتت 
الرباط  منها  املغربية،  املدن  أكبر 
أخرى  مدن  انتظار  في  ومراكش، 

قيد التفاوض)..(.

باملديرية  وأفاد مصدر مسؤول 
العامة للجماعات املحلية التابعة 
مؤسسة  أن  الــداخــلــيــة،  لـــوزارة 
التعاون بني الجماعات »الـبيضـاء« 
أكـتوبر   31 بتاريخ  أبــرمــت  قــد 
البيضاء«  »ألزا  شركة  مع   ،2019
للنقل  املـــــفــوض  للتدبير  عــقــدا 
الحــافـات  بواسطة  الحضري 
 18 الـــ  الــجـمـاعات  بــتـراب 
وتمتد  املؤسسة،  لهذه  املكونة 

مدة هذا العقد لعشر سنوات قابلة 
للتمديد لخمس سنوات إضافية.

ــل حيز  ــذي دخـ ــ ــذا الــعــقــد ال هـ
نونبر  فاتح  مــن  ابــتــداء  التنفيذ 
أو  أولية  مرحلة  يتضمن   ،2019
انتقالية تمتد إلى غاية 31 دجنبر 
2020، سيتم خالها توفير خدمة 
حافات  بواسطة  الحضري  النقل 
املستغل  األسطول  من  مسترجعة 
في إطار العقد السابق، وذلك إلى 
غاية 31 دجنبر 2019، وسيتم بعد 
أقصاها  وملــدة  ذلــك، 
الخدمة  توفير  سنة، 
ــول  بـــواســـطـــة أســط
يتكون من 400 حافلة 
مستعملة تتوفر فيها 
ــســامــة  ــر ال ــي ــاي ــع م
تم  الازمة،  والراحة 
من بعض  استيرادها 
ــة  ــ ــي ــ ــدول األوروب ــ ــ ال
الســيــمــا مــن أملــانــيــا 
وإسبانيا،  وإيطاليا 
بالنسبة ألسطول  أما 
وحدة   700 من  املتكون  الحافات 
في  عليها  واملــنــصــوص  جــديــدة 
ابتداء  استغالها  فسيتم  العقد، 

من فاتح يناير 2021.
وجدير بالتذكير، أن إلغاء طلب 
الــذي  الــحــافــات  اقتناء  عــروض 
بني  ــتــعــاون  ال مــؤســســة  أعلنته 
 14 بتاريخ  »البيضاء«  الجماعات 
نونبر 2019، لن يكون له أي تأثير 

على البرمجة املحددة.

بنعتيق عليوة
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●  كلميم. األسبوع 
ــار فيه  ــت ــذي اخ ــ ــت ال ــوق ــي ال ف
ــرار، عــزيــز أخــنــوش،  ــ زعــيــم األحـ
بسيدي  حاشد  تواصلي  لقاء  عقد 
مصدومة  الزالـــت  واملدينة  إفــنــي، 
 14 متنها  بغرق سفينة صيد على 
بحارا قضوا نحبهم جميعا، فضل 
املجلس  رئــيــس  بــولــيــد،  إبــراهــيــم 
اإلقليمي لسيدي إفني أن ينظم في 
الوقت واليوم بمدينة كلميم،  نفس 
اعتبره  مــمــا  الــتــواصــلــي،  ــاءه  ــق ل
واستفزازا  تضييقا  التجمعيون 
لبعثرة  ومــحــاولــة  لبرنامجهم، 
»الحمامة«  حزب  مسؤولي  أوراق 
بجهة كلميم واد نون، وأثار حفيظة 
أنصار أخنوش، علما أن املجموعة 
املجتمعة بكلميم، هي التي كان لها 
نائب  على  الحصول  فــي  الفضل 
البرملاني ملقعده بإقليم سيدي إفني 
في االنتخابات الجزئية القتراع يوم 

21 دجنبر 2016.
شعار:  تحت  لقاءه  بوليد  وعقد 
والتواصل«  واملواجهة  »التنمية 
األحد  يــوم  بكلميم  عائلته  بمنزل 
املجلس  أعضاء  وحضره  األخير، 
وبعض  إفــنــي  لسيدي  اإلقليمي 
ــة  ــروي ــق رؤســــــاء الـــجـــمـــاعـــات ال
من  ومجموعة  اإلقليم  ومنتخبي 
ملناطق   املــدنــي  املجتمع  فعاليات 
مجاط وأيت الرخا ولخصاص وأيت 
الحديث  خالله  تم  حيث  باعمران، 

عن التنمية التي تتحمل الحكومة 
التي  إفني  بسيدي  مسؤوليتها 
من  عدد  في  نقصا  تعاني  الزالــت 
والثقافية  االجتماعية  األوراش 
مما  الخصوص،  على  والرياضية 
النقص  هــذا  مواجهة  إلــى  يدعو 
والــصــبــر،  الــنــضــال  ــن  م بكثير 
ــحــاضــرون على  حــيــث أجــمــع ال
ــتــواصــل بني  ــرورة تــقــويــة ال ضــ
والهيآت  املدني  املجتمع  مكونات 
على  للترافع  واإلعالم  السياسية 
مصالح ساكنة إقليم سيدي إفني 

وأيت باعمران.

إعالن  السياسي  املكتب  وأجــل 
العيون  بجهة  الحزب  منسق  اسم 
تــداول  أن  بعد  الحمراء،  الساقية 
ويتعلق  محتملني،  اسمني  الشارع 
محمد  البرملاني  باملستشار  األمــر 
سالم الجماني الذي قد يؤجل اسمه 
إلى حني االنتخابات القادمة، وفانو 
لطرفاية  اإلقليمي  املجلس  رئيس 
جماعات  ــاء  رؤس مع  يشكل  ــذي  ال
طرفاية،  وبلدية  وأخفنير  الواد  فم 
فريقا واحدا سبق أن جمد نشاطه 
املستشار  املنسق  قــرارات  بسبب 
الــبــرملــانــي ولـــد الـــرزمـــة، وتــوقــف 

الخطاب  عند  السياسي  املكتب 
املــلــكــي بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى 44 
للمسيرة الخضراء، منوها باهتمام 
بجهة  التنمية  مسار  بتعزيز  امللك 
سوس ماسة، التي أكد جاللته على 
الحديدية  بالسكة  ربطها  ضــرورة 
السيار،  بالطريق  ربطها  وتعزيز 
الحافيدي،  إبراهيم  دعــوة  وتمت 
رئــيــس جــهــة ســـوس مــاســة، إلــى 
مضاعفة الجهود واالنخراط الفعال 
في تنزيل  مضامني الخطاب امللكي 
الذي يعتبره حزب األحرار خارطة 

طريق للمرحلة املقبلة.

● األسبوع   
كبير  عزوف  مشاكل  البوليساريو  جبهة  تواجه 
عن املشاركة في ما يسمى باملؤتمرات الشعبية التي 
أضحت »مسرحية« فطن لها املحتجزون باملخيمات، 
ومقابل ذلك، وبهدف تحقيق تعاطف إعالمي دولي 
أعلن  املغرب،  الستفزاز  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من 
عشر  الخامس  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  مقرر 
اإلعـالم،  بـوزيـر  يسمى  ما  البوليساريو،  لجبهة 
للجبهة   15 الـ  املؤتمر  أن  الــداف،  سلمى  حـمـادة 
سيعقد في بلدة تيفاريتي التي تعتبر أرضا مغربية 
هذا  وسينعقد  الجبهة،  عليها  استولت  مغتصبة 
املؤتمر وسط تخوفات بفشله في الفترة من 19 إلى 

23 دجنبر املقبل.
وبالرغم من التحذيرات التي َأصدرها أنطونيو 
العام لألمم املتحدة، بخصوص  غوتيريس، األمني 
الصحراء،  فــي  الــراهــن  للوضع  تغيير  أي  منع 
تـــواصـــل مسلسل  الــبــولــيــســاريــو  جــبــهــة  فـــإن 
إعــداد  على  وتعمل  املغربية،  باملناطق  تحرشها 
وتوفير  إقامة،  من  اللوجستية،  التحضيرات  كل 

القاعات.
ــذا الـــوضـــع، اســتــقــبــل الــرئــيــس  ــي ظــل هـ وفـ
في  الرئاسي  بالقصر  الغزواني،  ولد  املوريتاني، 
يسمى  ما  السالك،  ولــد  سالم  محمد  نواكشوط، 
البوليساريو  زعيم  من  مبعوثا  الخارجية  بوزير 
عدم  من  متخوفة  الجبهة  وكانت  غالي،  إبراهيم 
استقبال الرئيس املوريتاني ملمثلها الذي عبر عن 
امتنانه باستقباله حيث سلمه رسالة من إبراهيم 
أن  معتبرا  القادم،  للمؤتمر  بدعوته  تتعلق  غالي 
للجمهورية املوريتانية دور في السالم واالستقرار 
في املنطقة، وتعمل من أجل استتباب السالم على 

أساس العدالة واحترام الحدود.

البولي�ساريو ت�ستفز املغرب 
بعقد »م�ؤمترها« بتيفاريتي حزب الأحرار يتجنب تعيني من�صق جه�ي لتفادي ت�تري الأج�اء يف ال�صحراء

على هامش لقاء كلميم

●  كلميم. األسبوع  
الذي  التواصلي  اللقاء  في  املشاركون  شدد 
املغربية  للفيدرالية  الجهوي  الــفــرع  نظمه 
جهة  وناشري  أعضاء  مع  الصحف  لناشري 
على  بكلميم،  مؤخرا  املنعقد  وادنــون،  كلميم 
الدور املحوري الذي تقوم به املقاوالت اإلعالمية 
في  انخرطت  والتي  الثالث،  الصحراء  بجهات 
املالءمة  عبر  الجديد،  الصحافة  قانون  تطبيق 

وشروطها.
الفرع،  رئيس  جــداد،  هلل  عبد  الزميل  ودعــا 
الجهوي من  اإلعـــالم  اســتــفــادة  ــى ضـــرورة  إل
واإلعالم  للصحافة  املخصص  العمومي  الدعم 
واملستحق لهذه املقاوالت الصحفية التي أثبتت 
مكانتها كإعالم قرب استطاع أن يؤسس لرأي 
عام تتسع رقعته يوما بعد يوم، ودعوة املجلس 
فروع  خلق  على  العمل  إلى  للصحافة  الوطني 
الوطني  املجلس  عليه  أقــدم  ما  وفــق  جهوية 
رئيس  املشاركون  ناشد  كما  اإلنسان،  لحقوق 
املديريات  لتمكني  التدخل  أجل  من  الحكومة 
الجهوية لقطاع االتصال بكل من كلميم والعيون 
واإلمكانيات  البشرية  ــوارد  امل من  والداخلة، 

والوسائل التي تجعلها تقوم بدورها، كما أبرز 
حازم،  أبا  هلل  تقي  الفيدرالي،  املجلس  عضو 
تقدمها  التي  التضحيات  قيمة  اللقاء،  هذا  في 
من  املغربية  بالصحراء  اإلعالمية  املؤسسات 
كاتب  وعبر  جــادة،  مهنية  صحافة  تقديم  أجل 

فرع النقابة الوطنية للصحافة املغربية بالجهة، 
نفس  بتقاسم  يقينه  عــن  محضار،  الحافظ 
والنقابة  الفيدرالية  بني  املشتركة  الطموحات 
وااللتزام  التعبير  حرية  بتعزيز  يتعلق  ما  في 

بمبادئ وأخالقيات املهنة.

وفي األخير، عبر املشاركون عن رغبتهم في 
بإحداث  السابق  االتصال  وزير  وعود  تحقيق 
الجهة  مع  بشراكة  الصحافة«  كلميم  »واحــة 

و»خيمة  بطنجة  الصحافة«  بـ»بيت  اقــتــداء 
مناسبا  فــضــاء  يــكــون  بالعيون،  الصحافة« 
البرامج  الستقبال الصحفيني وإنجاح مختلف 

التكوينية والتأهيلية بالجهة.
وشهدت مدينة كلميم في أعقاب نهاية الندوة 
االتفاقية  حول  الجهوي  للملتقى  االفتتاحية 
تأسيس  وحرية  النقابي  بالحق  املتعلقة   87
منتدى  بني  شراكة  اتفاقية  توقيع  النقابات، 
ونــادي  بكلميم  واإلعـــالم  للصحافة  الجنوب 
للصحافة  الصحراء  ونــادي  بآسا،  الصحافة 
بني  التعاون  تعزيز  بغية  بالعيون،  ــالم  واإلع
اإلطارات املدنية اإلعالمية واإلسهام في تنزيل 
كــل إطــار على حــدة داخــل نفوذ  بــرامــج عمل 
عمل  بــرامــج  لصياغة  والتأسيس  االنــتــمــاء، 
مشتركة تتقاسم أهداف الرقي بالقطاع الصحفي 
االجتماعي  الشق  استحضار  مع  واإلعــالمــي 
لهذه  واملنتسبني  املنخرطني  املهنيني  للفاعلني 

اإلطارات اإلعالمية.

ر�صائل الإعالميني اإىل رئي�س احلك�مة يف لقاء ت�ا�صلي بكلميم

رحالت مك�كية ملندوب املقاومة الكثريي احلك�مة ال�ص�يدية 
تك�صف �صبب عدم 

العرتاف بالب�لي�صاري�
●   عبد اهلل جداد. أكادير  

قطع مصطفى الكثيري، املندوب 
السامي لقدماء املقاومني وأعضاء 
جيش التحرير، ما يفوق الـ 2600 
يتجاوز  لم  قياسي  ظرف  في  كلم 
أن  يسبق  لــم  عمل  وهــو  أيـــام،   3
الحكومة،  في  مسؤول  أي  به  قام 
طاطا  نحو  الرباط  من  انطلق  فقد 
وطانطان  وكلميم  ــزاك  ال آســا  ثم 
وأكادير  وتيزنيت  إفني  وسيدي 
أجل  من  الــربــاط،  إلــى  العودة  ثم 
املقاومة  انطالقة  ذكــرى  يخلد  أن 
قبائل  لثورة   62 بالجنوب وذكرى 

أيت باعمران.
التي  املحطات  هذه  كافة  وعبر 
أشرف  األقاليم،  عمال  فيها  رافقه 
ــى تـــوزيـــع بعض  ــري عــل ــي ــث ــك ال
وتوشيح  االجتماعية  املساعدات 
ملكية  بأوسمة  املقاومني  بعض 

ــاومــة، كــمــا ركـــز في  ــق وبــــأدرع امل
تدخالته على جانب املحافظة على 
تاريخ وأصالة املغاربة في الحفاظ 
مستدليا  الــقــويــة،  ذاكــرتــهــم  على 
له  املغفور  يوليها  التي  بالعناية 
هلل،  رحمه  الثاني  الحسن  امللك 
محمد  امللك  طرف  من  ومواصلتها 

الــورش  أن  معتبرا  الــســادس، 
الصغرى  للمقاوالت  الذاتي 

ــق  ــة انــطــل ــطـ ــوسـ ــتـ واملـ
باملندوبية السامية لبنات 
وأبناء املقاومني وأعضاء 
والزال  التحرير،  جيش 

القول  ويمكن  اآلن،  لحد  مستمرا 
أن يحقق  اســتــطــاع  ــورش  الـ ــأن  ب
اللقاءات  تــجــاوزت  جيدة  نتائج 
التواصلية ما يفوق الـ 1500 لقاء 

لشرح املشاريع املدرة للدخل.
وأضــــاف املـــنـــدوب الــســامــي 
األخير  التواصلي  لقائه  خــالل 
أبــنــاء  ــم  دعـ أن  ــر،  ــادي ــأك ب
ــداث  ــ ــني، إلحـ ــ ــاوم ــ ــق ــ امل
بدعم  ناجحة  مشاريع 
املندوبية  مــن  مباشر 
عدد  وبلغ  السامية، 
ــع الــذاتــيــة  ــشــاري امل
بدعم  مشروع   2300
مــن مــؤســســات الــدولــة 
واملجالس املنتخبة، 
وتــــــســــــاهــــــم 
املندوبية بـ 30 
ألـــف درهـــم، 

جديدا  مــشــروعــا   380 وهــنــاك 
نموذج  وهــنــاك  ــدعــم،  ال تنتظر 
وطانطان  الزاك  آسا  بإقليم  جيد 
وأكادير،  إفني  وسيدي  وكلميم 
إحــداث  تم   ،2019 سنة  وخــالل 
تعاونية  ألحسن  التميز  جائزة 
تبارت خاللها 47 تعاونية، وبعد 
التقييم والتمحيص، تم اخـتـيـار 
 60 بـــ  ــازت  ف بكلميم،  تـعاونية 
تعاونية  والثانية  ــم،  درهـ ــف  أل
بالعيون تشتغل باملواد الغذائية، 
والثالثة  درهم،  آالف   110 ونالت 
تازة  بإقليم  أكنول  من  لتعاونية 

التي فازت بـ 20 ألف درهم.
الجديد  اإلجمالي  الدعم  وبلغ 
 63 ألكــاديــر،  الذاتية  للمشاريع 
ألف درهم، وتم رفع ميزانية الدعم 
من 90 إلى ما يفوق املليون درهم 

خالل السنة املقبلة.

●  األسبوع  
كشف رئيس البرملان السويدي أندرياس 
الجاري،  نونبر   25 اإلثنني  يوم  نورلني، 
بمقر  قدمها  التي  املحاضرة  هامش  على 
السويدية،  نورشوبينغ  مدينة  بلدية 
املسار  في  البرملان  »دور  حول  وتمحورت 
رفض  سبب  عن  السويدي«،  الديمقراطي 
الحكومة السويدية االعتراف بالجمهورية 
السويدي  البرملان  مصادقة  رغم  املزعومة 
2012، حيث جاء  على قرار االعتراف عام 
الجبهة،  مؤيدي  ألحد  سؤال  عن  رده  في 
أسبابها  لها  الــســويــديــة  الحكومة  أن 
التي تدفعها إلى عدم  ومبرراتها الخاصة 

تطبيق توصية البرملان.

العثماني

الكثريي

من لقاء التجمع الوطني لألحرار بكلميم



لقاء  وفي  دكار،  العاصمة  في 
مع  العسكري  التعاون  تــداول 
موريتانيا،  شمال  فــي  فرنسا 
وعلى مقربة من »الكركرات« التي 
النار  إطــاق  وقف  على  تشرف 

أممية تحت اسم  بعثة  حولها 
رئيس  خاطب  »املينورسو«، 
إدوارد  الفرنسي  ــوزراء  ــ ال
موريتانيا  رئــيــس  فيليب، 

قائا،  الغزواني،  ولد 
ــة  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ »بـ

لـــــــوحـــــــدة 
ــن بني  األمـ
موريتانيا 
واملــنــافــذ 

ــع املـــغـــرب، البــد  الــجــمــركــيــة م
الجانب  أن  غير  تدخلكم«،  من 
ــرر  ــم يــجــب، وك ــانــي ل ــت املــوري
الجملة  الــفــرنــســي  املـــســـؤول 
وأيضا  ــرى،  أخـ بصيغة 

قابلها سكوت أكبر.
ــب مـــصـــدر  ــ ــس ــ وح
ــوع«،  جــريــدة »األســب
ــس  ــ ــي ــ ــرئ ــ فـــــــــإن ال
املـــوريـــتـــانـــي ال 
يــرغــب في 
إبـــــــداء 

أي موقف حول الصحراء، ليربك 
الغربية  األوســاط  الصمت  هذا 
الرئيس  تصريح  تناقلت  التي 
حول  العزيز،  عبد  ولد  السابق 
ــي  ــدم رغــبــة االتــحــاد األوروبـ ع
إقامة  فــي  املتحدة  ــات  ــوالي وال
ــو ما  دولـــة فــي الــصــحــراء، وه
املتعلقة  جنيف  مفاوضات  فجر 

بمسلسل السام في الصحراء.
ــن ولــد  وطــلــبــت واشــنــطــن م
الغزواني عدم التعليق، وهو ما 
يرغبون  الذين  الفرنسيني  فاجأ 
ــع نــواكــشــوط  ــي الــتــحــالــف م ف
ليشمل شمال موريتانيا، ويدخل 
ضد  عسكرية  ترتيبات  ضمن 

اإلرهاب في منطقة الساحل.

العدد:  1051الخميس 28 نونبر 2019

القناص

ــاع الــفــرنــســيــة  ــدفـ ــرة الـ ــ ــت وزيـ ــرف ــت اع
القوميات  بــني  والــصــراعــات  بالتوترات 
مع  استجوابها  في  الساحل  منطقة  في 
بني  ما  رأسها  وعلى  تايمز«،  »الفايننشال 
فلورانس  تستبعد  ولــم  ومالي،  األمــازيــغ 
»توسع  سمته  ما  سري،  تقرير  في  بارلي، 
بعد  واملغرب،  الجزائر  إلى  األمازيغ  توتر 

مالي وليبيا«.
حافظت  فقد  »األســبــوع«،  ملصدر  وطبقا 
على  وأكــدت  التحليل،  هــذا  على  الــوزيــرة 
صعوبة التوترات بني الناطقني بالحسانية 
شمال  أنظمة  مع  األمازيغ  وباقي  واملغرب، 

إفريقيا.
والبد من مجهود كبير ملواجهة التحديات 
التي يفرضها تقاطع الحس القومي والديني 

املتطرف في هذه املنطقة الحساسة.
األوروبيني  محاولة  أن  املصدر،  ويوضح 
الصحراء  لقضية  حــل  إيــجــاد  فــي  فشلت 
رغم  الساحل  منطقة  في  األداء  وتــراجــع 
واملشاركة  ألمريكا  االستخبارية  املساعدة 
وإستونيا  وإسبانيا  لبريطانيا  العسكرية 

على األرض.
واضحة  الفرنسية  الدفاع  وزيــرة  وتعد 
الصحراء من طرف  في ضرورة حل قضية 
األوروبيني، ومشاركة جيوشهم في الحرب 
لعزل  املتطرفة  اإلسامية  املجموعات  على 
وإال  للساح،  الحاملة  القومية  املجموعات 

فإن املنطقة ستشتعل.

 ،2019 نونبر  مــن  العشرين  عشية  فــي 
خطط  في  تعديات  حــول  النقاش  عز  وفــي 
الرئيس  خــاطــب  الكونغولية،  املــخــابــرات 
ومنهم  الــحــضــور،  تشيسيكيدي  فليكس 
غربيتني،  سفارتني  في  عسكريني  ملحقني 
قائا: سأفتح بادي ألي تعاون أمني يحمي 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد اإلرهاب، 
وال أجد في نفسي حاليا سوى اسم إفريقي 
واحد يقاتل لحماية باده، ويحارب اإلرهاب 
مثل أي جريمة، دون أي امتياز أو أي مشكل 
الداخلية  املخابرات  ألحق  وقد  استثنائي، 
بالشرطة ونحن نراقب نتائج هذه السياسة، 

دون أن يسمي الحموشي.
ودافع رئيس الكونغو عن محاربة الجريمة 
ـ جنوب  أن تجارب جنوب  في باده، مؤكدا 
الغربيون،  يدرسها  وال  األفــارقــة  يثمنها  ال 
معتمد،  عسكري  ملحق  مداخلة  وفــاجــأت 
الجميع،  بإحباط وصول شحنة ساح موجهة 
إفريقيا،  تاريخ  في  مرة  ألول  للبوليساريو، 
لـ»األسبوع«،  الغربي  الدبلوماسي  ويوضح 
البدء  عن  يسأل  لم  االجتماع  أن 
اإلجـــراءات ضد  هــذه  مثل  في 
كــانــت  وإن  ــيــســاريــو،  ــبــول ال
خيار  ملنع  ضغط  وسيلة  هذه 
في  العسكرية  املــواجــهــة 
وأيد  الصحراء،  قضية 
ــرار  ــق ــة هـــذا ال ــارقـ أفـ
الضاغط على الجبهة، 
لعدم جر املنطقة إلى 
حــرب جــديــدة، بعد 
بتقييم  تــهــديــدهــا 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
ــســام  مــســلــســل ال

األممي.

ألول مرة في تاريخ إفريقيا

الأمازيغ قد يحملون ال�سالح 
يف اجلزائر واملغرب

اإحباط و�سول ال�سالح اإىل 
البولي�ساريو يك�سفه حا�سرون 

يف لقاء رئي�س الكونغو

ولد الغزواين مل  يجب رئي�س الوزراء 
الفرن�سي عن م�سكل ال�سحراء

في  األمريكيني  مع  تعاونهم  »عوض 
عسكريا  قادرين  حلفاء  املغاربة  ليبيا، 
على املساهمة معنا«، يقول بول سولر، 
خلق  صعوبة  عن  تقريرا  كتب  ــذي  ال
مستقبل للحل السياسي في الصحراء 
بخروج أملانيا من هذا الرهان األوروبي، 
امللف  إلى  املسؤول  هذا  ينتقل  أن  قبل 

الليبي في إدارة إيمانويل ماكرون.
ــصــادر »األســـبـــوع«، فــإن  وتــبــعــا مل
عمليات  في  يرغب  ال  ماكرون  الرئيس 
عسكرية مشتركة مع املغرب، ألن أطرافا 
إقليميني ال يرغبون في هذا الدور، فيما 
يدافع بول سولر على »مساهمة اململكة 
في  العسكريني  شركائنا  جانب  إلــى 

حل  تحقيق  أجل  من  الساحل،  منطقة 
فرنسي ألزمة ليبيا«.

مع  ــر  ســول ــول  بـ إدارة  ــتــوخــى  وت
كــافــة األطــــراف املــشــاركــة فــي حــوار 
الصخيرات، الوصول إلى إعادة تقدير 
لقاء  ملخارج األزمة، فيما لم يتمكن من 
ملشكل  تقييمه  قبل  مغربية  شخصية 
عقد  في  حاليا  ملح  وهــو  الصحراء، 
لقاءات مع الشخصيات الليبية، إلنتاج 
الليبية«،  األزمــة  لحل  ماكرون  ــة  »ورق
مع  املغربية  الخاصة  القوات  بمشاركة 
القوات الخاصة الفرنسية في العمليات 
األراضـــي  على   2020 ــام  ع املتوقعة 

الليبية.

قريبا من ديوان الوزير األول السوداني، ورئيس 
مصدر  أســر  حــمــدوك،  هلل  عبد  الجديد  حكومتها 
زيارة  في  يرغب  حمدوك  هلل  عبد  أن  لـ»األسبوع«، 
الجزائر قبل العاصمة الرباط، وأن اتصاالت تجري 

حاليا مع تونس.
وحسب تقارير غربية، فإن موقف عبد هلل حمدوك 
ما  وهو  اململكة،  من  البوليساريو  جبهة  إلى  أقرب 
يؤكد على وجود انعطاف في سياسة السودان تجاه 

قضية الصحراء.
األوروبــي  االتحاد  مندوبية  أكــدت  جهتها،  ومن 
املاضي،  أكتوبر  و31   3 في  الخرطوم  زارت  التي 
برئاسة  السودانية  الحكومة  احتياجات  لتقييم 
حمدوك، أن »تقرير املصير« هو املعتمد رسميا لدى 
السودان الجديد لحل هذه القضية 
وأن  السمراء،  القارة  في  القديمة 
يجب  األوروبـــي  االتحاد  جهود 
على  اإلشــراف  على  تنصب  أن 
لرسم  األرض  على  كبير  تحول 
خارطة املستقبل في هذه املنطقة 
الحساسة بني الجزائر واملغرب.

ــصــدر  ــم يـــرغـــب امل ــ ول
نفي  أو  تأكيد  ــي   ف
خــبــر وجــــود أي 
ــني  اتــــــصــــــال ب
حــمــدوك  مكتب 
وتـــمـــثـــيـــلـــيـــة 

البوليساريو 
االتحاد  في 

اإلفـــريـــقـــي، 
في  واعتبره 
حال حدوثه، 
أنـــه »مــؤطــر 
بحكم العمل 
ــذه  ــ ــي ه ــ ــ ف
املـــنـــظـــمـــة 

اإلقليمية«.

تواصل  ــوع«  »األســب تــزال  ال 
إلــغــاء  صــحــة  حـــول  تحقيقها 
تركيا  بـــني  عــســكــريــة  صــفــقــة 
بسبب   2019 فـــي  ــرب  ــغـ واملـ
وحسب  تــرامــب،  إدارة  ضغط 
رفع  املغرب  فإن  موثوق،  مصدر 
سابق  وقـــت  فــي  صفقاته  مــن 
تــوصــي  أن  قــبــل  ــرة،  ــقـ أنـ مـــع 
اململكة  حاجيات  بكل  أمريكا 
وأومــأ  البنتاغون،  مخازن  من 
محاولة  إلى  ــان  أردوغ الرئيس 
واشنطن إلغاء صفقات مع دول 
تتعلق  واملسألة  إفريقيا،  شمال 
والتحقت  وموريتانيا،  باملغرب 
إدارة  املعادلة في  الجزائر بهذه 
ــذي  ــح، ال الــجــنــرال قــايــد صــال

بتغيير  بــاده  على  قبضته  بدأ 
الــجــزائــري  العسكري  امللحق 

رجــال  واعتقال  واشنطن،  فــي 
ومؤسسة  املخابرات  في  فرنسا 

الرئاسة، وسمحت وزارة الدفاع 
نوعية  أسلحة  ببيع  األمريكية 
تحت  للجزائر  واستراتيجية 
املغرب«  مــع  ــوازن  ــت »ال عــنــوان 
الذي تحصل أخيرا على دبابات 
قيست  رادار  وتكنولوجيات 

بقدرات مماثلة للجزائر.
الجانب العسكري في  وتجمد 
املغرب  وعــواصــم  أنقرة  عاقة 
إلى  تونس  ذهبت  فيما  العربي، 
وهو  أنقرة،  مع  محورها  تعزيز 
بإغاق  واشنطن  عليه  ردت  ما 
ــســي. آي.  ـــ»ال ــدة ل ــاع نــصــف ق
التونسية،  األراضــي  فوق  إي« 
مع  عسكرية  صفقة  ألغيت  فيما 

املغرب.

»دانون« من مشتقات حليب شركة 
قريبا  سيباع  املغربية،  »سنطرال« 
في املنطقة الحرة بمصراتة الليبية 
قبل بناء منشأة للعمل مع »مراعي« 
مصدر  حسب  املنطقة،  ــذه  ه فــي 
»األسبوع«، الذي أضاف أن »القدرة 
الجديدة ستكون حافزا على ترويج 
مغاربي واسع عبر املناطق الحرة، 
من  تخفيضا  تشكل  القدرة  وهــذه 
املغربي  املستهلك  على  الضغوط 
الذي قاطع املنتوج لفترة، وحاليا، 
السيناريو،  نفس  ــادة  إع يمكن  ال 
في  سيروج  الفائض  املنتوج  ألن 
مصراتة في اآلجال التي ال تسمح 
بل  ثانية،  مــرة  للسعر  نــزول  بــأي 
لهذا  طفيفة  ــادات  زي إلى  يدفع  قد 
األســواق  في  أخــرى  مــرة  املنتوج 

املغربية«.

احلليب املغربي 
قريبا يف م�سراتة

5 7كواليس األخبار

عراب التعاون الع�سكري مع املغرب م�سوؤول 
عن ملف ليبيا يف طاقم الرئي�س ماكرون

تركيا توؤكد اإلغاء �سفقة ع�سكرية مع املغرب يف 2019

في موقف مدهش

الوزير الأول ال�سوداين 
تشيسيكيدي�سيزور اجلزائر قبل الرباط

ولد الغزواني

أردوغان

ماكرون

حمدوك



»األسبوع« تنشر أخطر األسرار حول 

 كل المعلومات التي استقتها إسرائيل 
عن المفاعل النووي العراقي من

 عناصر مزدوجة في المغرب، عملت
 لصالح تل أبيب

كان مهما في سنة 1981، بعد تدمير 
الرئيسي  النووي  للمفاعل  أبيب  تل 
التسهيالت  كــل  معرفة  ــعــراق،  ال فــي 
ــهــارات، وقد  الــقــدرات وامل إلــى جانب 
25 صفحة  من  تقريرا  أبيب  تل  خطت 
قدمها  التي  املغربية  التسهيالت  عن 
شخصيا  أشرف  الذي  الثاني  الحسن 
ــة، لكن  ــم ــه ــذه امل ــ ــى تــفــاصــيــل ه عــل
املعلومات  كل  إلى  وصلت  »املــوســاد« 
املغرب  عن طريق عناصر مزدوجة في 

عملت لصالح املخابرات اإلسرائيلية.
الخالصات  إي«  آي.  »السي.  ورأت 

التالية:
1( أن تمدد املصالح األمنية العراقية، 
عبر البرنامج النووي إلى املغرب، أمر 
الثاني،  الحسن  وغطى  مقبول،  غير 
على  الحرب  السنة،  من  املؤمنني  أمير 
الثورةاإليرانية  قائد  بتكفير  الشيعة، 

الخميني.

هذه  حول  والرباط  بغداد  واجتمعت 
إلى  العراق  للمغرب عبر  امتدادا  النقطة 
إذ  وتكريره،  النفط  من  استفادة  الخليج 
ساهم صدام حسني من ماله الخاص في 

بناء »السامير«.
نطاقا  أنشئا  والعراق  املغرب  أن   )2
حرب  فــي  وشــاركــا  املـــدى  بعيد  عربيا 
يؤهل  بما  إسرائيل،  ضد   1973 أكتوبر 

لحرب عربية جديدة ضدها.
3( أن الحسن الثاني أراد ملء الفراغ 
ملصالح  بالنسبة  إيــران  شاه  تركه  الذي 
ــط وشــمــال  ــشــرق األوســ ــي ال أمــريــكــا ف
إفريقيا، لكن إسرائيل اعترضت، ألن امللك 

املغربي حاربها في 1973.
4( أن الحسن الثاني متورط شخصيا 
الوقود  دورة  إلى  الوصول  مجهود  في 
تكون  أن  وحــرص  العراق،  في  النووي 
نووية  قنبلة  العراقية  النووية  القنبلة 
املنطقة،  في  الشامل  الردع  عربية تشمل 
كما تشمل سحب البساط من تحت تحالف 
بني دمشق والجزائر العاصمة، ساهم في 
متقدم  وبرنامج  كيميائية  قنابل  تصنيع 
لم تتخلص منه إسرائيل إال بعمليات من 
السورية  األهلية  الحرب  في  »املوساد« 
والــروســي  ــي،  ــدول ال بــاإلشــراف  انتهت 

تحديدا، على تفكيكه بشكل كامل.
وساعد املغرب صدام حسني في 64 في 
السوداء،  السوق  في  شراءاته  من  املائة 
 ،1980 يونيو   14 صفقة  في  خصوصا 
واستطاعت املخابرات املغربية الوصول 
وأوروبــيــة  فرنسية  تكنولوجيات  إلــى 
متقدمة وتمريرها خارج مراقبة الجمارك 
النطاق،  واسعة  ومــرات  دقيقة،  بطريقة 
كل  على  املــائــة  فــي   78 تصل  وبنسبة 
التقنيات ذات االستعمال املزدوج املوجه 

نحو مركز »تويتة« النووي.
قــررت  املــركــبــة،  العملية  ــذه  ه وفـــور 
العربية  الــدول  وضع  املتحدة  الواليات 
املراقبة  معايير  نفس  تحت  املعتدلة 
املنافس  املحور  ضد  املوجهة  املشددة 
)الصمود والتصدي(، ووحدت واشنطن 
عمل مخابراتها في مطاري بغداد والدار 
التي  العشرة  املخاطر  ألن  البيضاء، 

جدولتها »السي. آي. إي« تعود إلى:
السوق  من  يحصل  قد  املغرب  أن   )1
النووية  التكنولوجيا  كل  على  السوداء 
أن  ويمكنه  فقط،  يوما   60 في  العراقية 
تكن  لم  الثاني  الحسن  أن  غير  يشغلها، 
أغلب  لتعاون  أجهزته  في  ثقة  أي  لديه 
دعم  وفضل  دولية،  مخابرات  مع  قادتها 

يستفيد  الــعــراق  فــي  متكامل  برنامج 
كما  مناسب«،  وقت  كل  »في  املغرب  منه 
يشكل تحديا للمخابرات الجزائرية، وأي 
مخطط غير تقليدي في حرب ثنائية بني 

الرباط والجزائر العاصمة.
تكنولوجيا  من  املائة  في   78 أن   )2
الوقود النووي في السوق السوداء تحت 

معرفة املخابرات املغربية.
الوسطاء  مــن  املــائــة  فــي   82 أن   )3
األوروبيني في البرنامج النووي العراقي 

تحت معرفة العاصمة الرباط.
الوسطاء  مــن  املــائــة  فــي   92 أن   )4
األوروبـــيـــني، مــمــن لــديــهــم ارتــبــاطــات 
قدموا  األمريكية،  األرض  على  ومصالح 
النووي  البرنامج  ــى  إل تكنولوجيات 
واحد  جهاز  ورصد  نظر  تحت  العراقي، 

من أجهزة املخابرات املغربية.
الثانوية،  النووية  القدرات  تحول   )5
رئيسية  ــدرة  ق إلــى   ،1981 نونبر  منذ 
أنظار  تحت  الــصــواريــخ  على  محملة 
ــررت واشــنــطــن منع  ــك قـ ــذل ــرب، ول ــغ ال
البعيدة  بالصواريخ  التسلح  من  اململكة 
التكنولوجيا  هذه  نقل  من  خوفا  املــدى، 
املنطقة،  التوازن في  املغرب وتدمير  إلى 
الرباط  ووافقت  الجزائر،  مع  خصوصا 

الواضح  الشرط  هذا  على  مضض  على 
األمريكي،  الجانب  من  الرسمي  وغير 
الــفــور،  على  الثاني  الحسن  وعــوضــه 
يكون  الصحراء  في  دفاعي  جدار  ببناء 
إسرائيل  وساعدت  التنازل،  لهذا  مقابال 
منع  واشــنــطــن  وضمنت  إنــشــائــه،  فــي 
التي  الجزائرية  القوات  من  استهدافه 
كانت متهيئة لهذا األمر، وجاءت مذكرات 
معززة  ــزار  ن خالد  الجزائري  الجنرال 

للمعلومات األمريكية ذات الصلة.
عرقلت  األمريكية  املخابرات  أن   )6
إلى  الــخــبــراء  مــن  مغربي  ــد  وف ــال  إرسـ
الثاني  الحسن  وأراد  »تــويــتــة«،  مركز 
منهم  مغاربة،  خبراء   6 من  الئحة  زيارة 
املفاعل،  لهذا  اململكة،  تراب  خارج  اثنان 

ووصلت »املوساد« إليهم جميعا.
باإلغراء  أهدافها  إسرائيل  وحققت 
والقتل، وحسب التقرير السري لـ»السي. 
أن  تؤكد  النووية  القدرات  فإن  إي«،  آي. 
الفرنسي،  السقف  تحت  تحرك  املغرب 
ألن باريس هي املقاول النووي األول في 
جهة  من  تدرك،  وألنها  جهة،  من  العراق 
أخرى، أن القوة النووية في العراق قادرة 

على صد الثورة اإليرانية.
في  أمــريــكــا  ــارة  ســف لتقرير  وتــبــعــا 

عبد الحميد العوني إعداد:

رفعت املخابرات األمريكية السرية عن وثائق حساسة للغاية تحت الرقم »نيسا 85ـ10023 ـ سين« مؤرخة يف 1985 تخص دورة الوقود النووي 
التي توصل إليها العراق، وكيف شارك املغرب يف تمرير تكنولوجيا دقيقة عبر أراضيه وتسهيل مخابراته لهذه املهمة، ألن الرئيس صدام حسين 

تأكد أن جده الصقلي الفاسي، الحسيني النسب، زار املراقد يف العراق، وانقطعت الطرق عنه نتيجة حملة نابليون ىلع مصر، فاستقر يف 
تكريت.

وساعد املرحوم الحسن الثاني يف تأكيده والعلويين املغاربة ىلع النسب الحسيني للرئيس العراقي الراحل، فازداد تعلق الطرفين ببعضهما 
البعض وتشاركا هذا السر عبر مخابرات البلدين، لالستفادة من التكنولوجيا النووية الغربية عبر قنوات سرية عملت عليها بغداد والرباط معا يف 

فريقين مختصين، وكادت أن تودي بحياة الحسن الثاني وصدام حسين يف 18 يناير 1983.
وجاءت البرقية »السرية جدا« واضحة بالقول: إن البرنامج النووي العراقي هو برنامج نووي مغربي، وأن الرسوم ووسائل الصيانة العالية ىلع 

أرض مجهزة يف وجدة واملعمورة قبل الشحن الجوي الذي كشفه عمالؤنا يف العاصمة طرابلس.
وقامت املخابرات األمريكية بعملية خاصة ومزدوجة بوجدة وغابة املعمورة دمرت خاللها قدرات نووية حساسة يف 11 يناير 1983، وهو ما 

دفع الحسن الثاني إلى إبعاد الدليمي لفشله يف حماية »األمن القومي املغربي«، أو تورطه يف االنقالب الذي أعدته أمريكا يف وقت متزامن 
ضد الحسن الثاني وصدام حسين يف نفس الشهر من سنة 1983، ورغم هذه الضربة، ويف أقل من 18 شهرا من هذا الحادث، أعلنت مخابرات 

الواليات املتحدة األمريكية عن وصول العراق إلى دورة الوقود النووي بشراكة املغرب، ألن امللك الحسن الثاني رفع من تورطه يف هذا املشروع 
بعد املساعدة الفرنسية للجانبين العراقي واملغربي، وانكشاف رغبة »السي. آي. إي« للمرة الثانية يف التخلص من امللك الراحل.
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ر�سوم ور�سائل �سيانة عالية �لدقة دمرتها »�ل�سي. �آي. �إي« يف عملية 
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العاصمة الفرنسية، فإن االتفاق الفرنسي 
العراقي في 1976 لبناء مفاعل »تويتة« 
املفاعل  هذا  بناء  باريس  بعده  رفضت 
الفرنسي  املفاعل  شاكلة  على  العراقي 

املستخدم في البرنامج العسكري.
الستخراج  محلية  تــجــارب  وجـــرت 
املستهلك،  ــوقــود  ال مــن  البلوتونيوم 
ونجحت أجهزة املغرب في التزويد ونقل 
معرفة  خالل  من  التقنية  هذه  وتطوير 
نوويني  بمهندسني  الــربــاط  العاصمة 

فرنسيني.
نقل  في  سهولة  أكثر  األمــور  وكانت 
التقديرات التقنية إلى صدام حسني عن 
الثاني، وهو  الحسن  امللك  طريق ديوان 
مراقبة  تحت  الرجلني  محيط  جعل  ما 

شديدة من »السي. آي. إي«.
لــعــبــت املــمــلــكــة بــشــكــل جيد،  لــقــد 
دعم  في  ــا  دوره بــاريــس،  سقف  تحت 
والــوصــول  الــعــراقــي،  الــنــووي  امللف 
العالقات  تعريض  إلــى  تحدياته  مع 
عهد  فــي  للخطر  الفرنسية  املغربية 
ميتران، وأوقفت »السي. آي. إي« مهام 

مكتبها بمدينة الدار البيضاء.
وتبعا لتفاصيل هذه الخلفية، فاملسألة 
الفرنسية  الــعــالقــات  جعلت  الــنــوويــة 
انتهت  جديدة،  مرحلة  تدخل  املغربية 
من  مغاربة  ضباط   4 من  خلية  بإبعاد 
وبني  ــاط  ــرب وال بــاريــس  بــني  التنسيق 
باريس  واشنطن،  الثالثة:  العواصم 

والرباط.
7( املغرب من قدم استفسارا ملوسكو 
النووي  للبرنامج  التقنية  املساعدة  عن 
الــعــراقــي، وحــــاول الــحــســن الــثــانــي 
لالتحاد  حسني  صــدام  تطمينات  حمل 
السوفياتي، لكن املحاولة باءت بالفشل، 
ــي، والــغــرب  لــلــقــول أن املــشــروع غــرب
الــنــووي  الــطــمــوح  تسقيف  فــي  يــرغــب 
عراقي  نموذج  بناء  يمكن  وال  العراقي، 
الراحل  امللك  خاطب  وقد  نموذجني،  عن 
نظيره السوفياتي بالقول: »إنه مشروع 
تدخل  ال  كي  العراق  إلى  نقلناه  مغربي 
الجارة الجزائر معنا في حرب، أو ندخل 
بمواجهة  ينتهي  قد  نــووي  سباق  في 
ويعرف  قدرات،  يريد  واملغرب  عسكرية، 
واملــكــان  ــزمــان  ال فــي  يستثمرها  كيف 

املناسبني«.
السريع  الطريق  أن  الوثيقة،  وتذكر 
إلى البلوتونيوم بدأ منذ سنة 1960 مع 
االتحاد السوفياتي، وقد عقدت األحداث 
التفجير  بعد   ،1974 فــي  مواصلته 
الــنــووي فــي الهند فــي مــاي مــن نفس 
السنة، وأيضا تقديم املساعدة األمريكية 
الواسعة لشاه إيران بإنشاء قدرة نووية 
جديدة في بالده عبر مجموعة مفاعالت، 
التمويل  مــرات  أربــع  العراق  وضاعف 
نفس  على  للحصول  طهران  مقابل  في 

التقنية.
املغرب  مهمة  إلى  اإلشارة  املهم،  ومن 
ــم الــشــاه فــي هذه  الـــذي ســاهــم فــي دع
القدرة تحديدا، وبعد الثورة عليه، حول 
تجربته إلى دعم العراق، وقد استوطنت 
الدار البيضاء أربعة مكاتب لـ»الوساطة 
الثاني  الحسن  حــافــظ  إذ  ــنــوويــة«،  ال
إلى  للوصول  الشبكات  هذه  تعدد  على 
»تجزيء مفاعل عسكري وحمله وإطالقه 
الــســوق  عــبــر  كــامــلــة  تكنولوجيا  ــن  م
السوداء«، قبل أن يوافق ملك املغرب على 
»استضافة بواخر الناتو وكل غواصاته 
النووية« في وجدة مقابل قاعدة »وهران« 

البحرية.
الحسن  ــدى  ل صــدام حسني  وتــدخــل 
الثاني مرتني لتأجيل هذا القرار، وفعال 
ألغى امللك الراحل نواة نووية في وجدة، 
احتفاظ  بتمويل  العراقي  الرئيس  وقام 
املغرب بنسخة من كل ما يشتريه العراق 
ضربة  وبعد  النووية،  التكنولوجيا  من 
النسخة  نقل  النووي،  ملفاعله  إسرائيل 
من املغرب بنسبة وصلت 87 في املائة، 
واستعاد املفاعل عمله كامال في 6 شهور 
و4 أيام فقط، وهذا بفضل وديعة الحسن 
 11 لـ  األمريكية  الضربة  رغــم  الثاني، 

يناير.
األمريكية  املخابرات  نظر  في  يكن  لم 
مشروع  العراقي،  النووي  املشروع  أن 
املغرب  شاركهم  إذ  للعراقيني،  خالص 
يتعلق  ــر  األمـ فهل  تفاصيله،  كــل  فــي 
بعمل للمناورة قام به الفرنسيون ألنهم 
النووي  للمشروع  الحقيقيون  العرابون 
الحسن  قــاده  الــقــرار  أن  أم  الــعــراقــي، 

الثاني؟
والوثائق،  الشهود  املعادلة:  طرفا 
يؤكدان، على حد سواء، أن دعم الحسن 
في  الفرنسيني  مناورة  يكن  لم  الثاني 

بلده  عبر  للعراق  تكنولوجيتهم  بيع 
املغرب كي ال تقلق واشنطن، وال يصطدم 
نجده  مــا  وهــو  الــغــربــيــان،  الحليفان 
»السي. آي. إي«  بشكل ملتبس من قول 
املشروع  ســادة  كــانــوا  الفرنسيني  أن 
العراقي، وأن املغرب ساهم بتكنولوجيا 
بخصوص  ميدانية  تجارب  لدعم  ثانية 

دورة الوقود النووي.
القول  للسعوديني  ممكنا  يكن  ــم  ول
لكن  إسالمية،  قنبلة  العراق  قنبلة  بأن 
التوصيف،  هــذا  أعلن  الثاني  الحسن 
ونقلته »السي. آي. إي«، إذ منح للطرفني 
عليه  يتجرأ  لم  الخميني  لتكفير  غطاء 
أي عراقي أو سعودي لوجود شيعة في 

البلدين.
مرت  الــتــي  التسهيالت  خــالل  ــن  وم
في   90 وفــي  اململكة،  مــطــارات  كــل  مــن 
في  الثأر  ساد  سال،  الرباط  مطار  املائة 
»السي. آي.  عالقة الجميع، تقول وثيقة 
النووي  البرنامج  حول  الرئيسية  إي« 
 2010 سنة  فــي  واملــنــشــورة  الــعــراقــي 
صدام  إعــدام  من  سنوات   7 مــرور  بعد 
حسني وعقد كامل من وفاة امللك الراحل 
أن  نعرف  أن  املهم  الثاني، ومن  الحسن 
أثمنة  مــن  أعلى  ــرات  م  4 دفــع  الــعــراق 
الوقود  تكنولوجيا  الكتساب  السوق 
في   50 أي  التفصيل،  وبهذا  الــنــووي، 
املائة إضافية لكل معاملة تحت اإلشراف 
الفرنسي و50 في املائة أخرى إن كانت 

عبر املغرب أو بمشاركة مغاربة:
ـ 100 في املائة على النسخة املحفوظة 

في املغرب.
وباقي  التخزين  على  املائة  في   50 ـ 
لهذه  اململكة  تــوفــرهــا  الــتــي  ــشــروط  ال

التكنولوجيا.
مصدرها  ــان  ك إن  املــائــة  فــي   200 ـ 

أمريكي.
استخراج  فــي  فرنسا  ــفــادت  واســت
بوساطة  جرت  صفقة  من  البلوتونيوم 
 350 إلى   300 بزيادة  الثاني  الحسن 
في املائة، خالل البنود الثانوية املرافقة 

للمشروع.
الثاني وفرانسوا  الحسن  اختلف   )8
محادثات  باريس  قيادة  بعد  ميتران، 
التي  الجزائر  عبر  العراق  مع  ثنائية 
بني  اتفاق  على  سابق  وقت  في  أشرفت 
األكراد وبغداد، فغضب ملك املغرب، ألن 
وموقعه  عرشه  تستهدف  الخطوة  هذه 

الشخصي في املعادلة.
ــثــانــي  ــحــســن ال ــالف ال ــ ــل خ ــ ووصـ
كتاب  نشر  بسبب  الفرنسي،  والرئيس 
جيل بيرو حول »أسرار القصر العلوي«، 
إلى انحياز باريس، عبر زوجة ميتران، 
واصــل  »إن  الــصــحــراء،  استقالل  ــى  إل

املغرب خروجه من الصندوق«.
جزئي  تفاهم  إلى  الجانبان  وتوصل 
ــخــزن الــنــســخــة الــثــانــيــة من  جــعــل م
للعراق،  املسلمة  النووية  التكنولوجيا 
ــرات الــخــارجــيــة  ــاب ــخ ــار امل ــظ تــحــت أن
مجاريها  إلى  األمور  وعادت  الفرنسية، 
التفاصيل  كل  إلــى  »املــوســاد«  بوصول 
ــل املــغــرب عــن طــريــق املــخــابــرات  داخـ
تمتيعها  دون  الفرنسية  الــخــارجــيــة 

بتسليم مباشر للمعلومات من باريس.
وتحمل الفرنسيون مسؤوليتهم بسبب 
من  ملرتني  النووية  أنظمتهم  اخــتــراق 
محددة  تدقيقات  قصد  »املــوســاد«  طرف 
ووافقوا  العراقي،  النووي  البرنامج  في 
النووي  للمركز  محدودة  معالجة  على 
بني  مجددا  الخالف  واشتعل  الرئيسي، 
من  باريس  تمكن  عدم  بسبب  ــراف،  األط
بيع العراق نفس األشياء املدمرة، لوجود 

نسخة االحتياطي في املغرب.
توقعاتها  فــرنــســا  خــســرت  ــعــال،  وف
كرد  هــدد،  الــذي  الثاني  الحسن  بسبب 
فعل، بإطالق مشروعه النووي، فتدخلت 
مع  الكبيرة  األزمـــة  لتجاوز  واشنطن 

ميتران.
سر  اآلن  إلـــى  الجميع  يــعــرف  ولـــم 
وميتران،  الثاني  الحسن  بني  الخالف 
بكل  مـــرة  ألول  تــنــشــره  و»األســـبـــوع« 
باريس  خسارة  ألن  الــحــذرة،  تفاصيله 
قيادة  على  شديدة  كانت  دوالر،  مللياري 

ونخبة فرنسا.
ولرفع الغالف املالي، اقترحت باريس 
بناء مركب مختبري على أراضيها للعمل 

وتسليم نتائجه إلى العراق.
هذا  بناء  على  حسني  صــدام  ــع  وداف
وقع  وفعال،  بــغــداد،  ضواحي  املختبر 
»سنيا«  الــعــراقــي مــع شــركــة  الــرئــيــس 
اإليطالية اتفاقا على إطالق هذا املشروع 
من  واحــد  شهر  بعد   ،1983 فبراير  في 
الفاشلتني  االنــقــالبــيــتــني  املــحــاولــتــني 
صــدام  ضــد  إي«  آي.  »الــســي.  بقيادة 

حسني والحسن الثاني.
األمريكية  املــخــابــرات  تستطع  ــم  ول
األقل  على  أو  الثاني  الحسن  لعب  فهم 
مناورا  كــان  لقد  تحركه،  مربعات  فهم 
لكن تجاه  الحركة مرتني،  في  قد يخطئ 

هدف صحيح.
في  اإليطالية  الشركة  فواتير  وكانت 
الشحن البحري املتعلق بأي تكنولوجيا 
مزدوجة، لالستعمال العسكري واملدني، 
منشأ  مــن  الــنــوويــة  التكنولوجيا  أو 
إلنجاح  مركبة  عملية  ــي  وه مــغــربــي، 
على  واملبرمجة  الحقيقية  املــشــاريــع 
األراضي العراقية، وقد اعتمدت الشركة 
على الشركة املتعاقدة معها، وهي شركة 
الشركة  عمليات  تنقل  أن  قبل  مغربية، 
خالل  من  مباشر  وسيط  إلى  اإليطالية 
فرع في املغرب )دون أن تكون له وثائق 

رسمية(.
ــأن  ب إي«  آي.  »الـــســـي.  ــد  ــشــه وت
التسهيالت التي قدمت للبرنامج النووي 
الوقود  دورة  باكتمال  سمحت  العراقي 
أي ضربة  قبل  قياسي  زمن  في  النووي 
الوصول  هــو  الــهــدف  ألن  إسرائيلية، 
ــة فــي املــجــال الــنــووي  ــى قـــدرة رادعـ إل
والبحري  الجوي  باألمن  املساس  تمنع 

والترابي للعراق.
تدوير  إعــادة  التقنيات  هذه  وشملت 
معدل  وتغطية  النووي  الوقود  نفايات 
من  املــزيــد  مــن  وخــوفــا  البلوتونيوم، 
ــررت  ــي، ق ــراق ــع ــتــعــاون اإليــطــالــي ال ال
روما  بني  الجسور  هذه  نسف  واشنطن 
إي«  آي.  »الــســي.  مكتب  عبر  وبــغــداد 
تابعة  عناصر  وعبر  البيضاء  الدار  في 

ملخابرات اململكة.
أثمنة  في  تالعبا  العراقيون  والحــظ 
املــشــتــريــات ســاهــم فــيــه إيــطــالــيــون، 
املغربية«  »القناة  في  الثقة  فتزعزعت 
»املــوســاد«  ألن  املــلــف،  هــذا  فــي  القوية 
فاملهم  املــغــرب«،  »عقبة  تــجــاوز  أرادت 
لديها هو تمرير التشويش عبر العاصمة 
النووي  املشروع  إلى  للوصول  الرباط 
التحفيزات،  ضعفت  وواقعا،  العراقي، 
وأصبحت املسألة صفقات تجارية بدون 
القفزة  هذه  اتخذوا  العراقيني  ألن  روح، 
استشارة  عــن  بعيدا  اإليــطــالــيــني  مــع 
الحسن الثاني، وقد تأكد لصدام حسني 
قريب  اإليطالية  الشركة  رئيس  نائب  أن 
الشركة  وأن  اإلسرائيلي،  »املوساد«  من 
بها  تعد  التي  ــدرات  ــق ال لديها  ليست 
قــدرات  في  نفخ  القذافي  ألن  القذافي، 
اإليطاليني، ورد صدام حسني املسألة إلى 
بني  الصحراء  مشكل  حول  الحساسية 
لكن  والقذافي،  الثاني  الحسن  الراحلني 
رؤية ملك املغرب كانت صائبة، وتأثرت 
جراء هذه التطورات تفاصيل كثيرة في 
الضربات  إذ  للغاية،  السري  امللف  هذا 
املوجهة كانت تحت القيادة املباشرة من 
»السي. آي. إي« ضد عالقة صدام حسني 

وامللك الحسن الثاني.

 لعبة الملك الحسن الثاني في
 الخارطة النووية 

عندما زار رسميون إيطاليون العراق 
ومركزه النووي الرئيسي، لم يكن هناك 
لصدام  الثاني  الحسن  مهاتفة  من  بد 
حسني، وأصبح النقاش عميقا حول من 

يتقدم على فرنسا في العراق.
وفــي هــذه األثــنــاء، تــوصــل املغرب 
من  النووي«  »اإلشعاع  لقياس  بأجهزة 
الرباط  للعاصمة  فرصة  فكانت  باريس، 

من أجل إعادة ترتيب األوراق بني بغداد 
تأكد  متكررة،  جلسات  وفــي  وفرنسا، 
»النووية«  القذافي  وساطة  أن  الجميع 
الخطوط  تتجاوز  والعراق  إيطاليا  بني 

املرسومة.
وعملت طرابلس على العراب الروسي 
لتمكني وساطتها من النجاح، وتبعا لهذه 
مقطوعة،  االتصاالت  كانت  الحيثيات، 
عراقياـ  ـ  ليبيا  تعاونا  القذافي  واقترح 
رد  ما  وهو  موسكو،  من  بدعم  إيطاليا 
عليه الحسن الثاني باتصال هاتفي غير 
مسبوق مع رئيس املخابرات السوفياتية 
قالت عنه املخابرات الفرنسية إنه فرصة 
لرسم األفق االستراتيجي، وما يجب على 
الخطاطة  وهذه  عليه،  الحفاظ  البلدين 

معتمدة إلى اآلن مع فيدرالية روسيا.
ينجح  »أن  القذافي،  يقول  املهم،  من 
املغرب في صنع قنبلة نووية، ألننا نريد 
إلى  العودة  من  االستعمار  تمنع  قنبلة 
ـ وحماية املنطقة  ـ املغاربية  الدول  هذه 
ما يحمينا هو  املحيط،  إلى  الخليج  من 
حجم تصنيعنا لقنبلتنا النووية«، وتبعا 

لخالصات »السي. آي. إي« فإن:
يفصل  كي  القذافي  نافس  املغرب   )1
البرنامج العراقي عن الليبي، وأيضا كي 
ال تكون طرابلس القوة األولى في شمال 
ومؤثرة  اإلقليمية  للعبة  راسمة  إفريقيا 
بعد  خصوصا  الصحراء،  قضية  على 
الدعم اإليطالي لجزء واسع من البرنامج 
الحثيث  والسعي  والــعــراقــي،  الليبي 
الخليج  في  معني  دور  أجــل  من  لروما 

العربي.
مواجهة  ــي  ف أراد  ــرب  ــغ امل أن   )2

القذافي، إطالق برنامج نووي مغربي.
الثاني  الحسن  لعبة  تشكلت  وهكذا 
في الخارطة النووية، وقد تنازل عن هذا 
ضمانة  مقابل  االستراتيجي  املشروع 
مظلة  تحت  املــغــرب  بــإدخــال  أمريكية 
»الناتو« النووية لحمايته من الشيوعية 
واشنطن  هـــددت  وقـــد  الــســوفــيــاتــيــة، 
الجزائر في حال مساس جيشها بالجدار 

الدفاعي في الصحراء.
مقابل  الدفاعي  الــجــدار  معادلة  إن 
»املشروع النووي املغربي«، مسألة دقيقة 
في ترتيب األولويات األمنية في املنطقة 

املغاربية.
فإن  التقنية،  الحسابات  عمق  وفــي 

العراق:
النووي  الوقود  دورة  إلى  توصل   )1
وإلى آلة متقدمة وعالية األداء تعمل على 
أول مرحلة من  الوقود في  قطع عناصر 
التحويل، وانتقلت هذه اآللية بتجزئتها 

إلى ثالث مراحل، من املغرب.
طلبت  ــاط  ــربـ الـ الــعــاصــمــة  أن   )2
طلبات  جانب  إلى  إضافيني  مختبرين 

اإليطاليني.
3( أن املغرب اعتمد على التكنولوجيا 
املناهضة لإلشعاع في تقديره ألي خطوة 
مزدوج  باستخدام  نــووي  مفاعل  لبناء 

)مدني ـ عسكري(.
إلى  قــدمــوا  عراقيني  خــبــراء  أن   )4
يمكن  الــتــي  ــحــدود  ال ملناقشة  املــغــرب 
»سينا«،  مختبرات  على  فيها  االعتماد 
دوالر  ــون  ــي ــل م  30 ــغـــرب  املـ ــم  ــســل وت
لتخصيب  الكيميائية  الصيغة  ألجــل 
اليورانيوم كما في املختبرات الفرنسية، 
روما  ألن  يوما،  لـ31  األمر حرجا  وبقي 
في  املعتمد  املغربي  األســلــوب  رفضت 
صدام  وحافظ  العراقي،  النووي  امللف 
املغرب  ــاده  ق ــذي  ال الـــدور  على  حسني 
على  اإلسرائيلية  الضربة  إلى حني شن 

املفاعل النووي العراقي.
الخمسة  العراقيون  الخبراء  ــرر  وق
إيطاليا  البيضاء، مطالبة  الدار  لقاء  في 
بإنجاح مفاعلها لوقود النووي وصناعة 
اآلليات  وتحديد  الطبيعي  اليورانيوم 

ملفاعل يصنع البلوتونيوم.
تركيز  عدم  في  أبعد  الورقة  وذهبت 
ووافق صدام  العراق،  في  املفاعالت  كل 
صنع  ملفاعل  كامل  تمويل  على  حسني 
عدم  بشرط  املــغــرب،  في  البلوتونيوم 

إنشائه في وجدة.
اإليطالية  الــشــركــة  قــدمــت  ــال،  ــع وف
لكن  املعمورة،  في  للمشروع  خارطتني 
البناية خلقت جدال غير بريء أراد تأجيل 

الشق املغربي في االتفاق مع إيطاليا.
التي  الليبية  التمويل  آلة  نزلت  لقد 
ملنع  شخصية  بصفة  الــقــذافــي  قــادهــا 
وتحقق  املغربي،  النووي  املشروع  نواة 
لألمريكيني ما يرغبون، ألن لقاء إيطاليا  
ــات  ــوالي ــارة ال أمــريــكــيــا حـــدث فــي ســف
الثالث:  بنده  وجــاء  رومــا،  في  املتحدة 
العراقي  النووي  املشروع  توسيع  عدم 

9العدد:  1051الخميس 28 نونبر 2019 ملف العدد

دون متابعة، قتلت »الموساد« المهندسني المغاربة، لدفن استخراج اليورانيوم 
من الفوسفاط، ولم تستطع العاصمة الرباط وأجهزة االستخبارات يف المغرب تأمني 

المرشوع، ألن تحالف »اليس. آي. إي« و»الموساد« يف المملكة، أعطى للحسن الثاين 
إشارة أكدت أن نظامه يف خطر إن واصل السعي إىل امتالك قدرة نووية.

إرسائيل تغتال 6 مهندسني مغاربة إلقبار 
المرشوع النووي المغريب

حاولت الواليات المتحدة إفشال 250 عملية نقل 
آلليات ومشاريع عمل دورة الوقود النووي من 

فرنسا إىل العراق عرب المغرب، ألن باريس 
سعت للحفاظ عىل عالقتها مع واشنطن وتل 

أبيب، وطالب صدام حسني بتخزني نظائر 
يف المغرب حاول عربها إطالق نواة مرشوع 

نووي متكامل يف المملكة، وتحمس الحسن 
الثاين لهذه الفكرة، ورغم فتح التصدير 

النووي إىل العراق مبارشة عرب الوسطاء 
األوروبيني بغية الزتامهم بالرشوط الجمركية، 

واصل الملك الراحل، يف أجواء هذا الحصار، 
المغامرة بخطوة ثانية جريئة.

وتقول »اليس. آي. إي«: إن المغرب بدأ باستخراج اليورانيوم من الفوسفاط عام 
1983 عرب رشكة »أرميكو«، وضغط صدام حسني من جهته عىل نائب رئيسها عبد 
الرزاق القاسم الهاشمي، لعقد اتفاق مع الربازيل يغطي عىل نشاط استخراج نفس 

الرشكة لليورانيوم فوق الرتاب المغريب.

 »اليس. آي. إي« يف وثيقة تحت الرقم »10023 
سني«، لشهر فرباير 1985، والمرفوعة عنها الرسية 
يف 7 أكتوبر 2010 بتسلسل »86 يت 87500 راء 

000 ـ20001001 ـ6«، تؤكد أن الحسن الثاين بدأ 
يف مرشوع نووي بتمويل عراقي وتقنية فرنسية 

الحسن الثاني .. امللك 
الذي وقع على استخراج 
اليورانيوم من الفوسفاط 

ونجح يف تصدير 7 شحنات 
يف سنة 1983



دوال  يشمل  إسالمي  عربي  مشروع  إلى 
املغرب  املقصود، سوى  يكن  ولم  أخرى، 
ــدام حــســن إلنــشــاء  ــذي اقــتــرحــه صـ الـ

مشروع نووي إقليمي.
ال أحد يعلم مستوى الثقة املعتبر بن 
أحد  وال  الثاني وصدام حسن،  الحسن 
التضحية  أحدهما  واختار  اآلخر،  طعن 
فــي صــمــت مــن أجـــل مــشــاريــع اآلخـــر، 
فبغداد حمت مصالح املغرب مع االتحاد 
مصالح  ــربــاط  ال وحــمــت  السوفياتي، 
العراق في باريس تحديدا وفي واشنطن 

أيضا.

 الواليات المتحدة تجهض المشروع 
النووي المغربي

فــي الــســفــارة األمــريــكــيــة فــي رومــا، 
تقرر بشكل نهائي التخلص من توسيع 
وخصوصا  العربي،  النووي  املشروع 
في  وتقرر  املغرب،  في  املختبرات  عمل 

هذا الصدد:
فوق  النووي  املخزون  كل  ضرب   )1
أو  لها  التابع  املغربية  الدولة  أراضــي 

لدول أخرى، ومن خالل عمليات خاصة.
التقدير  أجهزة  بن  انقسام  2( صنع 
ــعــالم حـــول أولــويــة املــشــروع  واالســت
املغربي  للشعب  بالنسبة  الـــنـــووي 
خصوصا، وأن الجزائر متهيئة لتطوير 
سالم نووي، إن بدأ املغرب في أي سياق 

نحو امتالك األسلحة غير التقليدية.
ــي 7  ــالق فــحــص إشــعــاعــي ف 3( إطـ
كشفت  وقد  وبشكل سري،  باملغرب  نقط 
التعاقد  الخارجية  الفرنسية  املخابرات 
الذي قام به الدليمي إلنجاز هذا الفحص 
أو  مدني  آخــر  مسؤول  أي  إعــالم  دون 
في  حاسما  القرار  هذا  وكــان  عسكري، 

إبعاد الدليمي بشكل مباشر وقسري.
البرنامج  إجهاض  واشنطن  وبقرار 
الــنــووي املــغــربــي، املــمــول أســاســا من 
إفريقيا  شمال  في  نــواة  ضمن  العراق 
الحسن  رأى  إسالمية،  لقنبلة  تؤسس 
ــات  ــواليـ ــن الـ ــادة مـ ــفـ ــتـ الــثــانــي االسـ
املالي  لدعمهما  وإســرائــيــل،  املتحدة 
الذرية لجداره  واللوجستيكي وللحماية 

الدفاعي في الصحراء.
ــكــيــة، فــإن  وحــســب الــبــرقــيــة األمــري
أسلحة  بيع  قبلوا  اإليطالين  الرسمين 
الحسن  إلى  متطورة  وأجهزة  ورادارات 
مقابل  فــي  دفــاعــاتــه  لتعزيز  الــثــانــي، 
لشروط  وتبعا  البوليساريو،  هجمات 
ــون على  ــي ــك ــري ــة فــرضــهــا األم ــي إضــاف
الفرنسيون  تــردد  اإليطالين،  حلفائهم 

أكثر في إنشاءاتهم النووية.
تقول الوثيقة األمريكية: لقد قرر اللقاء 

في سفارة الواليات املتحدة:
غير  نــمــاذج  الــعــراقــيــن  تسليم   )1
املعتمد  املتوسط  املدى  تفيد  لن  مكتملة، 
في إنشاء مخطط نووي متكامل، وهكذا 
خرج اإليطاليون من املأزق مع األمريكين 
النماذج  كل  بغداد  بتسليم  والعراقين، 

الناقصة عن طريق املغرب.
2( إعادة تقسيم دورة العمل النووي 
بن  إيطاليا  عبر  بنائه  وإعادة  العربي، 
ــوض هذا  ــدام حــســن، ع الــقــذافــي وصـ

التحالف بن ملك ورئيس في املنطقة.
وال يمكن في نظر »السي. آي. إي« بناء 
والجمهوريات  امللكيات  يوحد  مشروع 
التقديرات  أهم  ألن  العربية،  املنطقة  في 
تذهب إلى تخصيص نفس األرقام املالية 
في العراق لصالح املغرب، غير أن قدرة 

العاصمة الرباط يئست سريعا.

 إسرائيل راقبت الوضع من خليتها 
في المغرب

أبيب  تل  خلية  تابعت  واســع،  بشكل 
من  املمول  املغربي  املــشــروع  تفاصيل 
بقرار  بعد،  فيما  ألغي  ــذي  وال الــعــراق 
مراقبة  إلى  الرباط  وتحولت  سياسي، 
في  التكوين  تحت  عراقي  خبير  مائة 
صدام  ألن  الحيوي،  الوقود  تكنولوجيا 
حسن قرر في 1 إلى عشر تدريبات، أن 
تكون خارج العراق فيما يخص تجريب 
تسهيالت  ضمن  للبناء،  املوجهة  القطع 

دورة الوقود النووي.
الشركة  حسب  ــعــراق،  ال ــدى  ل وكــان 
األساسات  يراقب  واحد  عالم  اإليطالية، 
 4 جانب  إلى  النووي  املفاعل  بناء  في 
لهم  عمال  بــدون  تقنين  و6  مهندسن 
»مهارة« في التحويل، أما في اإلنشاءات، 
فهناك فريق من 32 شخصا في التدريب 
أو  صيانة  مهندس  وبدون  اآلليات  على 
بتمويل  العراق  قام  ولذلك،  النظائر،  في 
فرنسين عبر املغرب في 7 مهام من أصل 
15 مهمة في مفاعل »تويتة«، ولم ينطلق 
أي خبير من باريس إلى بغداد مباشرة، 
الفرنسية  النووية  العمليات  وصلت  إذ 
تصل  ولم  عملية،   250 إلى  العراق  في 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  مخابرات 

»السي. آي. إي« إلى تحديدها كاملة.
ورغــم صــرف »املــوســاد« لـ 3 مالين 
من  سوى  تتمكن  لم  املراقبة،  في  دوالر 
 250 أصل  من  العمليات  خمس  تفكيك 
بها  قامت  لتعقيدات  فرنسية،  عملية 

باريس عبر املغرب ال غير.
لعرقلة  الخط  على  السوفيات  ودخل 
إلى  العراقي  الــنــووي  املــشــروع  تمدد 
خلفية  حديقة  الــربــاط  بقاء  أو  املغرب 
نووية  قدرة  لبناء  الفرنسية  للمخابرات 

عراقية.
 1984 مـــارس  فــي  موسكو  وقـــررت 
العراقين،  مــع  اتــفــاق  على  التوقيع 
ــووي،  ن مفاعل  لبناء  جـــدوى  ــدراســة  ل
بشرط عدم نقل هذه التكنولوجيا خارج 
جاء  عشر،  الثالث  الشطر  وفي  العراق، 
تدقيق اسم املغرب املؤهل لبناء برنامج 
وقد  ــر،  األم هــذا  في  امللك  لرغبة  نــووي 
والتكنولوجيا  العراقي  التمويل  وجد 

الفرنسية للوصول إلى ذلك.
ــن األمــريــكــيــون عــلــى الــنــزوع  ــ وراه
هذه  بتحويل  املغربي،  للملك  التجاري 
الــصــحــراء،  فــي  مصلحة  إلـــى  البنية 
ــة بــعــض األربــــاح بــعــد فتح  ومــواصــل
ــرات األمــريــكــيــة الـــعـــراق على  ــاب ــخ امل
ــواد نــوويــة من  االســتــيــراد املــبــاشــر ملـ
)قبل  الغربية  وأملانيا  وهولندا  اليابان 
تعايش  إلـــى  بــاإلضــافــة  تــوحــيــدهــا(، 
الفرنسين واإليطالين في مركز »تويتة«.
بعد  متقطعة،  ــور  ــ األم ــارت  صـ لــقــد 
بتخصيب  مرتبط  كمبيوتر  أول  وصول 
اليورانيوم إلى املغرب ومنه إلى العراق، 
»السي.  لوثيقة  الثانية  الالئحة  حسب 
صفقة  فــي  نجح  املــغــرب  ألن  إي«،  آي. 
استيراد اليورانيوم الطبيعي للعراقين 
البرتغال،  ومن  النيجر  من  في شحنتن 
شحنتن  األمريكية  املخابرات  وسهلت 
مشابهتن من البرازيل وإسبانيا بمبالغ 
مضاعفة، ووصلت الشحنتن األخيرتن 
النيجر  من  الشحنتن  قبل  العراق  إلى 
يوما   95 املغرب  في  لتبقيا  والبرتغال، 

إضافية.
وقصدت املخابرات األمريكية التعطيل 
التكتيكي وارتفاع األثمان، لزيادة التكلفة 
مشروعهم،  يعقد  بما  العراقين  على 
املفرج  الوثيقة  مــن   7 الصفحة  تقول 
 ،2010 أكتوبر  مــن  السابع  فــي  عنها 
تونس  انضمام  العراق  عمالء  وفــاوض 
اليورانيوم)1(،  حــول  مغامرتهم  إلــى 

خصوصا بن سنوات 1981 و1984.
ولعب الفرنسيون على توسيع تمويل 
املشروع العربي النووي إلى تونس بعد 
إذ  العراقية،  األموال  الستنزاف  املغرب، 
املائة  في   500 بـ  النووية  املــواد  بيعت 
وفي بعض املرات ألف في املائة، وحافظ 
املشروع  يكون  أن  على  الثاني  الحسن 
الرئيس  تونس  في  يثير  ال  كي  ثنائيا 
لباريس  وكــان  القذافي،  معمر  الليبي 
املشروع  توسيع  تدعم  إذ  آخــر،  منطق 
يحتاج  ال  حيث  عربية،  يد  عبر  إلفشاله 

الغرب للتدخل.
فهذه  إي«،  آي.  ــســي.  »ال وبتعبير 
بصفقات  انتهت  الــعــراقــيــة  املــغــامــرة 
العاصمة  وتونس  الرباط  بن  عسكرية 
ـــ»ديـــو كسيد  بـ الـــعـــراق  تــزويــد  بــعــد 
شحنات  في  البرازيل  من  اليورانيوم« 

استمر شحنها سنتن.
الجديدة  االستراتيجية  لهذه  وتبعا 
عقب  السبعينات،  وسط  في  أتت  التي 

الفشل في الحصول على تسهيالت)2(، 
90 في  فقد اعتمدت على املغرب بنسبة 
املائة و10 في املائة على تونس في أمر 
بإفشال  وانتهت  املباشرة،  التسهيالت 
غير  الظروف  صناعة  خالل  من  فرنسي 
خاصة  أمريكية  وبعمليات  املساعدة، 
املغرب  تجاه  عسكرية  بصفقات  انتهت 
وتــونــس، وأخــيــرا الــعــراق فــي الحرب 

العراقية اإليرانية.
ومــن وجــوه الخطإ فــي عــدم إطــالق 

مشروع نووي مغربي بتمويل عراقي:
املــغــربــيــة  املـــخـــابـــرات  ــراف  ــ إشـ  )1
املشروع  تفاصيل  كل  على  والعراقية 

النووي.
املــغــربــيــة  ــزة  ــهـ األجـ ــارضــة  ــع م  )2
الشخصي  مسعاه  في  الثاني  للحسن 
عسكري  مشروع  لبناء  واالستراتيجي 
مشكل  في  الغربي  الحليف  يثير  نووي 
أن  الراحل  امللك  رأى  فيما  الصحراء، 
البرنامج النووي املغربي سينهي ويقبر 

مشكل الصحراء وإلى األبد.
ولم يتمكن العراق من تمويل حربن، 
ــران، إلنــجــاح  ــ فــي الــصــحــراء وضـــد إي
ــي ظل  ــي، ف ــعــرب املـــشـــروع الـــنـــووي ال
والتكتيكية  النوعية  الهجمات  تزايد 
الثاني  الحسن  للبوليساريو كلما وصل 
جديدة  تسهيالت  إلى  حسن  صدام  أو 
كان مشروعا  وقد  النووي،  املشروع  في 
في  البلدين  الغرب  واستنزف  للرجلن، 
حربن لم تتوقفا إال بشرط وقف البرنامج 
النووي، سلميا أو عسكريا، بشكل كامل 
حرب  قبل  والعراق  واملغرب  تونس  في 
باستقاللية  انتهت  ــران  اي مع  ضــروس 
القرار العراقي، وقبرت نهائيا في حرب 

الكويت.

واألســـود،  الــرمــادي  السوقن  وعبر 
»السي. آي. إي«، تبضع العراق  بتعبير 
نفس  اختراقات  عبر  النووية  تقنيته 
وانتهت  الصديقة،  واملخابرات  السوق 
ــشــروع فــي تــونــس واملــغــرب  أنــويــة امل

والعراق.
ــتــطــورات، تحولت  ــذه ال ــي ظــل ه وف
في  سمسار  إلــى  العراقية  املــخــابــرات 
للتقنية  واألســـود  ــادي  ــرم ال السوقن 
»السي. آي.  النووية، فيما تواصلت مع 
إي« عبر عمالء يستطيعون الوصول إلى 
التي  الحمراء  للخطوط  الشحنات  خرق 

سطرتها واشنطن.
في  إي«  آي.  »السي.  تدخلت  وفعال، 
في  العراق  ونجح  الصفقات،  تفاصيل 
األوروبين)3(،  الــوســطــاء  استعمال 
يلتزم  كــي  ــك  ذلـ واشــنــطــن  وشــجــعــت 
ــعــراق  ــاشــرون إلـــى ال ــب املـــصـــدرون امل
قتل  ــدف:  ــه وال الجمركية،  بــالــقــواعــد 
ــووي فــي املــغــرب،  ــن جنن املــشــروع ال
التعاطي  واصلت  إن  تونس  في  وربما 
الحسن  لكن  اليورانيوم،  مع تكنولوجيا 
املغامرة،  الستمرار  اتفاقا  وقع  الثاني 

بلغة »السي. آي. إي«.

 الحسن الثاني بدأ باستخراج اليورانيوم 
من الفوسفاط عبر الشركة التعدينية 

»أرميكو« التي كان مقرها في األردن، 
وضغط العراق على الشركة وعلى نائب 
رئيسها عبد الرزاق القاسم الهاشمي، 
لعقد اتفاق نووي مع البرازيل يغطي 
على استخراج اليورانيوم في المغرب 

املغرب  إن  إي«:  آي.  »الــســي.  تقول 
اليورانيوم  استخراج  مغامرة  في  بدأ 

شركة  عبر   1983 عــام  الفوسفاط  من 
بقوة  العراق  التي ضغط  »أرميكو«)4( 
القاسم  الرزاق  عبد  رئيسها  نائب  على 
مع  نـــووي  ــاق  ــف ات لعقد  الــهــاشــمــي، 
استخراج  نشاط  على  يغطي  البرازيل 
نفس الشركة لليورانيوم من الفوسفاط 

املغربي.
للغاية،  الجريئة  الخطوة  هذه  وفي 
املغرب  خبراء  بقتل  إسرائيل  تدخلت 
الــرائــد،  املــشــروع  لــدفــن  متابعة  دون 
وأجهزة  الرباط  العاصمة  تستطع  ولم 
االستخبارات في املغرب تأمن املشروع، 
ألن تحالف »السي. آي. إي« و»املوساد« 
في اململكة، أعطى للحسن الثاني إشارة 
أكدت أن نظامه في خطر جدا إن واصل 

هذا املسار.
ونجح الغرب في محاصرة هذا األفق 
إفريقيا من  الشرق األوسط وشمال  في 
مفاتيح  لكل  ــن  ــي األوروب تملك  خــالل 
قصد  الجديدة  النووية  االستراتيجية 
مشاريعها،  إقبار  وبالتالي،  كبحها، 
وخصوصا الطويلة األمد، فبغداد التي 
قطبية  عــن  بعيدا  مصالحها  خــدمــت 
الحرب الباردة، زودتها البرتغال بـ 60 
في املائة من الزيت املحرك إلدارة خامة 
عمليات  فرنسا  واحتكرت  اليورانيوم، 
الصيانة، وإيطاليا باقي العمليات، بما 
جعل صدام حسن لدى موسكو، مجرد 
دعم  ما  وهو  وإيطاليا،  لفرنسا  حليف 
حول  »الغربية«  الثاني  الحسن  نظرة 

املتوسط والحوار العربي األوروبي.
ــارة األمــريــكــيــة في  ــســف وحــســب ال
في  الحاكم  البعث  نظام  فــإن  باريس، 
بغداد، سلم التجارة إلى روسيا، وسلم 
الغرب بناء مشروعه النووي، وهذا غير 
العراقية   الدولة  حماية  لوجود  موفق 
ودعت  املحلين،  واملقاولن  للتجارة 
وأمريكا  إسرائيل  رغبة  ظل  في  رومــا، 
في تدمير أنوية هذه املشاريع النووية 
املتقدمة في العراق واملتوسطة الفعالية 
في املغرب والقائمة على مشاريع مرتقبة 
نقط  لحسم  اجتماع  إلــى  تــونــس،  فــي 
املراوغة  أرادت  واشنطن  لكن  الخالف، 
يذهب  ال  كــي  أوروبـــا،  غــرب  دول  عبر 
السوفياتي،  االتــحــاد  إلــى  العراقيون 
إليه  توصلت  ما  تدمير  يمكن  وبعدها 

بغداد في ضربة جوية واحدة.
عملية  فــإن  للمغرب،  بالنسبة  أمــا 
كفيلة  كــانــت  دقــيــقــة،   45 مــن  خــاصــة 
الذي  األولــي  النووي  املخزون  بإنهاء 
اإليطاليون  وكتب  الثاني،  الحسن  لدى 
تقريرا عن حجم الرشاوى في البرنامج، 
مما عقد تقدمه، وساهم اإلعالم القريب 
لكن  النقطة،  هــذه  على  إسرائيل  مــن 
املتابعة في  العسكرية قررت  املخابرات 
اغتياالت  في  ونجحت  الثالثة  ــدول  ال
واملغرب  )العراق  الثالثة  الــدول  داخل 
وتونس(، لذلك، ال يمكن في نظر »السي. 
هذه  أمــام  تقدم  عن  الحديث  إي«  آي. 

التبعية الشديدة لتكنولوجيا الغرب.
وفكر الحسن الثاني في تقنية مغربية 
معها  اضطرت  اليورانيوم،  الستخراج 
املهندسن  كل  اغتيال  إلــى  »املــوســاد« 
الراحل،  امللك  قتل  وحاولت  املشرفن، 

وخلص األمريكيون إلى: 
1( قــطــع الــتــحــويــل غــيــر املــبــاشــر 
إلى  الغربية  الــنــوويــة  للتكنولوجيا 
املغرب كليا، وتصفية مشروع استخراج 

اليورانيوم من الفوسفاط.
الثاني  الــحــســن  نــظــام  تــهــديــد   )2
ــقــدرات  ل سعيه  واصـــل  إن  مــبــاشــرة 
االمــتــيــازات  كــل  تسليمه  مــع  ــة،  نــووي
أن  يمكن  الــتــي  الجيواستراتيجية 
يوفرها االمتياز النووي لصالح املغرب 
حمت  ــك،  ــذل ول الــصــحــراء،  قضية  فــي 

الواليات املتحدة بناء الجدار الدفاعي.
أي  من  املغربية  املخابرات  منع   )3

خلية نووية وتحت أي مسمى.
املــغــربــي من  الــجــيــش  ــان  4( حــرم
النووي،  البرنامج  من  أو  الصحراء 
التدريس أو املتابعة في مشروع  ومنع 
نووي قادم بعد الحسن الثاني، وال يزال 

هذا الحظر قائما إلى هذه اللحظة.

هوامش
 1- )Iraqi agents joint ventures in uranium
 mining during the same period with Tunisia and
 Morocco) Iraq’s nuclear program:
 acquiring a nuclear fuel cycle, directorate of
intelligence, sanitized copy approved for

  release 7/10/2010.
  CIA.86T00587R00010002-6 top secret, NISA
 85-10023C, copy 268? February 1985.
 2- Working the nuclear market place: Iraq’s
procurement strategy )judging from our

  review of past procurement actions, Iraq
 adopted a new strategy in the mid – 1970 it had
failed to acquire sensitive facilities directly).

 3- )Iraq has been most successful when it has
 used European firms as intermediaries) p: 7 in

 NESA 85-10023C, copy 268.
 4- )we believe the IAEC’s main achievement
 through the armico cover is a joint venture with
 morocco for extracting uranium from
phosphates witch began operation in 1983).
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مواد نووية أجلتها الواليات المتحدة األمريكية من موقعي وجدة والمعمورة 
بقيمة تصل 235 مليون دوالر أمريكي يف عملية خاصة كلفت الجرنال الدليمي 
التهيئة إلقالته، لكن بعض التقارير أكدت تورطه مع  »اليس. آي. إي« يف هذه 

العملية، وتفاجأ العراقيون والمغاربة بمحاولتي انقالب بعد يومني من الحادث، 
وكانت النتيجة أن الجثة يف مراكش كانت للدليمي.

الحسن الثاين.. أب الربنامج النووي المغريب 
أطلقت »الموساد« الرصاص عىل الملك الراحل يف عملية نوعية فور 

اغتيالها كامل الطاقم النووي من المغاربة.
ورغم الغطاء العريب عرب »أرميكو« التي استخرجت اليورانيوم من 

الفوسفاط المغريب، فإن »الموساد« أكدت عىل قاعدة ذهبية: أن ال ملكية 
عربية بربنامج نووي، وكاد تجاوز هذا الخط األحمر أن يكون ثمنه حياة 

الحسن الثاين، لمرتني، قبل أن تقرر الواليات المتحدة وإرسائيل تأمني وبناء 
الجدار الدفايع يف الصحراء، كتعويض اسرتاتيجي للمغرب مقابل عدم سعي 

الرباط لبناء قدرات نووية.

أبعد الملك المغريب الجرنال 
الدليمي من طاقمه فور فشله 

يف عدم إحباط عملية 11 يناير 
الخاصة التي تورطت فيها 

»الموساد« و»اليس. آي. إي«، 
وأجلت مواد نووية موجهة 

للمرشوع النووي المغريب تحت 
عنوان تصديرها للعراق

خصصت إرسائيل 3 عمليات 
تخريبية ضد المكتب 

الرشيف للفوسفاط إن 
قرر  الحسن الثاين مواصلة 

استخراج اليورانيوم من 
الفوسفاط وتخصيبه 

الدليمي 



بمركب  البيضاوية  الجماهير  عاشت 
نونبر،   23 السبت  يــوم  الخامس،  محمد 
بقاع  كل  في  الرياضية  الجماهير  ومعها 
خالل  ومذهلة  تاريخية  لحظات  العالم، 
كأس  إيــاب  برسم  والرجاء  ــوداد  ال مباراة 
ــأس محمد  ــ ــرب لــأنــديــة الــبــطــلــة )ك ــع ال

السادس(.
مباراة اتسمت بالندية والقتالية، وأعطت 
كل ما كان منتظرا منها، وما كان املسؤولون 
عن االتحاد العربي يحلمون به، فهي بالفعل 

نهاية قبل األوان.
فــريــق الـــوداد الــريــاضــي، املــحــروم من 
التوقيف  أو  األعطاب  بسبب  العبيه  أجود 
)جبران، الكارتي، السعيدي، ونصير(، كان 
الناهيري  بعد هدف  للتسجيل  السباق  هو 
هذا  على  حافظ  ــذي  وال جــزاء،  ضربة  من 
عرف  الــذي  األول،  الشوط  طيلة  االمتياز 
الرجاء  لفريق  جيد  وظهور  شيقة،  لحظات 
الرياضي الذي هدد خالل أكثر من مناسبة 
مرمى الحارس التكناوتي، الذي وقف سدا 

منيعا أمام كل هجمات النسور الخطيرة.
فريق الرجاء، تمكن من إعادة املباراة إلى 
جزاء  لضربة  تسجيله  بعد  الصفر،  نقطة 
محسن  والقائد  القيدوم  روعة،  بكل  نفذها 
متولي، الذي صال وجال، ومنح العديد من 

الفرص لزمالئه.
فريق الوداد، اعتمد على الهجمات املرتدة 
التي أعطت ثمارها بشكل ال يصدق، حيث 
سجل الهدف الثاني والثالث والرابع، أمام 
نسبيا،  إيقاعه  وفــرض  الجميع،  اندهاش 
حتى اعتقدت جماهير مركب محمد الخامس 

املصدومة، بأن املباراة حسمت.. ولكن.

الصربي مانولوفيتش
 يهزم الوداد!!

نهاية  عــن  تفصلنا  تــعــد  ــم  ل
على  واملمنوع  الحاسم،  اللقاء  هــذا 

مرضى القلب، سوى ربع ساعة، لتنطلق اآللة 
الخضراء، ويضاعف العبو الرجاء هجوماتهم 
ساعدهم  يأس،  وبــدون  باحترافية،  الخطيرة 
هزم  الــذي  »املعتوه«،  الــوداد  مــدرب  ذلك  على 

أحد،  يفهمها  لم  بتغييرات  فريقه 
في  مــبــاشــرا  سببا  وكـــان 

األخضر،  الفريق  عودة 
لثالثة  بتسجيله 

أهـــــداف فـــي ظـــرف قــيــاســي، 
ليقلب الطاولة على هذا املدرب، 

الجماهير  وحــيــرة  صدمة  ــام  أم
اللقاء  هــذا  وينتهي  الــوداديــة، 

أذهــان  في  عالقا  سيبقى  الــذي  التاريخي 
وال  غالب  بال  طويلة،  ملدة  الفريقني  محبي 
مغلوب )4-4( وبتأهل الرجاء املتعادل في 
في  ونتساءل  ملثله،  بهدف  الذهاب  مباراة 
للوداد  املسير  املكتب  جدد  كيف  النهاية: 
ثقته في هذا املدرب الذي كان سببا في هذا 

اإلخفاق؟

أبناء عبدة »يبهدلون« التوانسة!!
التونسية،  بالعاصمة  رادس  وبملعب 
تمكن فريق أوملبيك أسفي من انتزاع ورقة 
التأهيل إلى الدور القادم أمام فريق الترجي 
قبل  املباراة  ربح  والذي  املغرور،  التونسي 

إجرائها...
لعبه  إيقاع  فرض  أسفي،  أوملبيك  فريق 
ولعب  اللقاء،  بداية  منذ  التونسيني  على 
الهجومات  من  بالعديد  وقام  منظم،  بشكل 
التي أقلقت دفاع الترجي املتهالك، فاستطاع 
مهاجمه  بواسطة  السبق  هــدف  تسجيل 

السريع، عبد الغني معاوي.
بـــأي رد فعل  يــقــم  ــم  ل الــتــرجــي  فــريــق 
العبي  ضد  العنيفة  تدخالته  سوى  يذكر، 
املصري  الحكم  أعني  وأمام  أسفي،  أوملبيك 
كان  ــذي  ال جريشة،  أبــو  للجدل،  املثير 
آخر  مغربي  فريق  بهزم  النفس  يمني 
أن  غير  ــوداد،  ــ ال ضــد  فضيحته  بعد 
املسفيويني وقفوا سدا منيعا أمام كل 
استفزازاته، لكن الترجي، وضد مجرى 
اللعب، تمكن من تسجيل هدف التعادل، 
الضربات  ــى  إل الــطــرفــان  ليحتكم 
ــي كــانــت  ــت الــتــرجــيــحــيــة، ال
لصالح أوملبيك أسفي الذي 
الواقعية  فــي  درســا  ــدم  ق
قرطاج  ألبناء  والتواضع 

املدللني.
ــاء  ــرجـ ــلـ هـــنـــيـــئـــا لـ
على  أسفي  وألوملبيك 
ــدور  ــى ال مــرورهــمــا إل
املــوالــي، وحــظ سعيد 
للفريقني في القادم من 

املباريات.

منذ انطالق املوسم الكروي الجديد، 
املتتبع  الرياضي  الجمهور  يشاهد  لم 
فكل  كاملة،  ــدة  واح دورة  ولــو  لفرقه، 
بسبب  ــورة،  ــت ــب م الــبــطــولــة  دورات 
باملسابقات  األنــديــة  بعض  التزامات 

اإلفريقية والعربية.
لكن وبالرغم من ذلك، فقد تمت إقالة 
خمسة مدربني، ألسباب مختلفة، آخرهم 

مدرب حسنية أكادير، غاموندي.
منتصف  ومنذ  األرجنتيني،  املــدرب 
املوسم املاضي، وهو يعيش العديد من 
املشاكل البعيدة كل البعد عما هو تقني، 
حيث دخل في صراع محتدم مع إحدى 
»مستخدمات« النادي، وصل إلى درجة 
ــتــحــدي، حــيــث فــرض  ال
املسير  املــكــتــب  عــلــى 
إقـــالـــة هـــذه الــســيــدة 
استقالته  سيقدم  وإال 
الفريق،  تدريب  من 
وأن  ــة  ــاصـ خـ
ــج  ــائـ ــتـ ــنـ الـ
التي  الجيدة 
حصل عليها 
ممثل سوس، 
ــاره  ــ ــ ــس ــ ــ وم
في  املـــتـــألـــق 

كأس االتحاد اإلفريقي، في صالحه.
وحسب  املشكل،  هذا  إلى  باإلضافة 
استغل  الــفــريــق،  مــن  املقربني  بعض 
غاموندي كذلك هذه الظرفية، لتحريض 
أجل  من  املسير،  املكتب  ضد  الالعبني 
املتأخرة،  مستحقاتهم  على  الحصول 
جاهدين  يعملون  املسؤولني  بأن  علما 
للتغلب على األزمة املادية التي يتخبط 
التجار  كبار  أعــني  أمــام  الفريق  فيها 

السوسيني.
بعد  ضغطه  من  ضاعف  غاموندي 
ليدخل  العرش،  كأس  لنهاية  وصل  أن 
هذه املرة في خالف مباشر مع الرئيس، 
الحبيب سيدينو، ليلة النهاية، مما أزم 
وضعية الفريق، وأيضا الالعبني الذين 
فقط  ساعات  بعد  على  تركيزهم  فقدوا 
املصيرية،  املــبــاراة  هــذه  انطالق  من 
الحسنية  فعاليات  كانت جميع  التي 
لكنهم  باللقب،  للفوز  عليها  تراهن 

الحد  من  يتمكنوا  لم  ولأسف، 
من طموحات فريق االتحاد 
البيضاوي، الذي استطاع 
بالكأس  والعودة  هزمهم 
معقله:  إلـــى  الثمينة 

الحي املحمدي.
كانت  الهزيمة  هذه 

الذي  األرجنتيني،  املــدرب  إلقالة  كافية 
كان يستعد هو اآلخر لتقديم استقالته...
فريق  أول  كــان  البركانية،  النهضة 
مــدربــه،  يقيل  الحالية  البطولة  فــي 
موفقة  غير  انطالقة  بعد  الجعواني، 
باملدرب  وعوضه  البرتقالي،  للفريق 
تمكن  الــذي  السكيتوي،  طــارق  الشاب 
وفــي ظــرف وجــيــز، مــن إعـــادة النادي 
الواجهتني،  إلى سكته الصحيحة على 

الوطنية واإلفريقية.
رقما  ضــرب  طنجة،  اتــحــاد  فــريــق 
ــدربـــني خــالل  قــيــاســيــا فـــي إقـــالـــة املـ
املوسمني األخيرين، فبعد بادو الزاكي، 
بنشيخة،  الجزائري  ملــرابــط،  إدريــس 
الرحيم  وعبد  العجالني،  التونسي 
الــجــزائــري  دور  جـــاء  طــالــيــب، 
عنه  االستغناء  تم  الذي  نغيز، 
ــؤخــرا وتــعــويــضــه بــاإلطــار  م
الذي  الدميعي،  هشام  الوطني 
في  أطـــول  مــقــامــا  ــه  ل نتمنى 
عاصمة البوغاز، علما بأن 
هو  الفريق،  هذا  مشكل 
العشوائي  التسيير 

للرئيس ومقربيه...
ــاء  ــ ــرج ــ مـــــــدرب ال
الفرنسي  الــريــاضــي، 

بلقبني  الفوز  له  يشفع  لم  كارتيرون، 
ــاد اإلفــريــقــي  ــح ــأس االت إفــريــقــيــني )كـ
الفريق  مع  طويال  للبقاء  والسوبر( 
األخضر، بعد البداية الغير مقنعة خالل 
هــذا املــوســم، ومــؤاخــذتــه على ضعف 
شخصيته، مما عجل برحيله، وتعويضه 
بمساعدة  السالمي،  جمال  الــدار،  بابن 

يوسف السفري.
املدرب بنعبيشة، هو اآلخر، وبالرغم 
منذ  به  قــام  الــذي  الكبير  املجهود  من 
توليه تدريب فريق سريع وادي زم في 
يرجع  حيث  املاضي،  املوسم  منتصف 
له الفضل في بقاء الفريق ضمن حظيرة 
الكبار، إال أن املكتب املسير كان له رأي 

آخــر، وتــم الــفــراق، ليحل 
يحيى  املــصــري  محله 
أن هذا  مـــادام  طـــارق، 
باألطر  مغرم  الفريق 

املصرية!
أقل  هكذا، وبعد 
على  شهرين  من 
البطولة  انطالق 
الوطنية، الحظنا 
مسلسل  عـــودة 
املدربني..  إقالة 

فهل من مزيد؟
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كأس محمد السادس لألندية البطلة
● حاريث تراجع مستواه وحمد هلل أناني...

الناخب الوطني خاليلوزيتش
● ها املعقول، بدون لغة الخشب!!

وحيد  تصريحات  )عن  املنتخب«  »بلقنة   ●
القوية(.

الصباح
● »تتبلقنوا« غير اللي بغيتو؟

● األسود يستعدون ملوقعة »املرابطني«
صحف
القدم بني  موقعة كاع؟ راه غير مباراة في كرة   ●

منتخبني شقيقني...
● الغزالة تطيح بالحمامة

المنتخب
● عناوين ديال »إقرأ« للمرحوم بوكماخ!

في  تحقيقا  تفتح  ــقــدم  ال كـــرة  جــامــعــة   ●

تصريحات املدرب كارتيرون
صحف

● ما فراسكمش.. راه جراو عليه الرجاء؟
املراتب  على  ينافس  ال  خريبكة  أوملبيك   ●

األولى...
المدرب الطاوسي

● معاك أنت، خاصو يحارب لتفادي النزول.
● جامعة الدراجات تغير مقرها.

الصباح
»املزوق من  خاصها تغير سياستها وعقليتها..   ●

برا آش خبارك من الداخل«؟
● سكني الغدر ذبح الدفاع الجديدي

صحف
من  وباراكا  هلل  اتقوا  غــدر،  وّل  ذبح  من  آش   ●

الفتنة.
أورو  ألف   45 يتقاضى  بوروندي  مدرب   ●

شهريا.
مجلة جون أفريك

● بهذا املبلغ وتأهل لنهائيات »الكان« 2019!!
● ال عذر لنا إن لم نفز على موريتانيا

الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش
● راكم ما فزتوش؟

● تعادلنا بمثابة االنتصار
مارتنيز، مدرب موريتانيا

● راه عطاوكم منحة النتصار.

الوداد - الرجاء: قمة مثرية لن تن�سى...

idbihi62@gmail.com
 إعداد: كريم إدبهي
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قالوا ونقــــــــــــول

قـــف مالك
خم�سة اأندية تقيل مدربيها يف بيت اأنور

بعد مرور شهرين وببطولة مبتورة

اأوملبيك اأ�سفي يعود بتاأهل تاريخي من تون�س

ازدان فــــراش صــديــقــنــا أنــــور رومــانــي 
ــاءت  ــ ــه، بـــجـــوهـــرة جــمــيــلــة أضــ ــ ــتــ ــ وزوجــ
بيتهما، اختارا لها من األسماء »مالك«.

وبـــهـــذه املــنــاســبــة الـــســـعـــيـــدة، نــتــقــدم 
الشابني،  الــزوجــني  إلــى  التهاني  بــأحــر 
متمنني  عائلتهما،  أفـــراد  جميع  وإلـــى 
لأليقونة الرائعة حياة مليئة بالسعادة 

والهناء يف كنف والديها الكرميني.
غاموندي  بنعبيشة  الجعواني

مدرب الوداد مانولوفيتش هزم فريقه

مدرب أوملبيك 
أسفي، محمد الكيسر 
الذي نجح يف كسر 
شوكة »التوانسة«



»الحرب هي السالم« و»الحرية 
هــي الــعــبــوديــة« و»الــجــهــل هو 
الحزب  شعار  هو  هــذا  الــقــوة«، 
الحاكم في البالد، وفي كل مكان 
الكبير«  »األخ  صـــورة  تــوجــد 
عــبــارة:  دائــمــا  تكتب  وتحتها 
إن  بل  يــراقــبــك«..  الكبير  »األخ 
سيطرته  يبسط  الحاكم  الحزب 
التحكم  خالل  من  الجميع  على 
وكانت  وزارات)..(،  ــع  أرب فــي 
حسبما  تتألف،  الحقيقة  وزارة 
فوق  غرفة  آالف  ثالثة  من  يقال، 
األرض، فضال عن أقبية تابعة لها 
لندن  تحت األرض، ولم يكن في 
بها  شبيهة  بنايات  ثالث  سوى 
من حيث املظهر والحجم، وكانت 
تشغل هذه البنايات أربع وزارات 
تشكل الجهاز الحكومي، فوزارة 
الحقيقة تختص بشؤون األخبار 
واالحــتــفــاالت  اللهو  ــل  ووســائ
الجميلة  والــفــنــون  والتعليم 
السالم  وزارة  ثــم  )الــدعــايــة(، 
التي تعنى بشؤون الحروب، ثم 
وزارة الحب، وهي املسؤولة عن 
القانون  وتطبيق  النظام  حفظ 
ثم  األدمغة(،  وغسل  )التعذيب 
أخيرا وزارة الوفرة، وهي ترعى 
)هدفها  االقتصادية  الــشــؤون 

تقليص حصص الغذاء(.

للسلطة،  البشع  الوصف  هذا 
هو محور رواية جورج أورويل، 
الـــصـــادرة تحت  الــبــريــطــانــي، 
وجدت  والتي   ،»1984« عنوان: 
 ،1949 ســنــة  للنشر  طريقها 
األكثر  الــروايــات  إحـــدى  وهــي 
انتقاد  في  اإلطــالق  على  بؤسا 
تدور  حيث  الشمولية،  األنظمة 
فصول الرواية حول ))شخصية 
يبعد  ال  الــذي  سميث،  ونستون 
شخصية  عن  صفاته  حيث  من 
املؤلف الحقيقي، من حيث بنيته 
وتــصــوره  املــنــهــكــة..  الصحية 
ــة كــشــخــص يــقــطــن في  ــروايـ الـ
كل  لرصد  بجهاز  مجهزة  غرفة 
يجد  يكن  لم  أنه  علما  تحركاته، 
الرديء  النبيذ  الطعام سوى  من 
متهالكة  بناية  في  خبز،  وقطعة 
ــة املــلــفــوف  ــح ــفــوح مــنــهــا رائ ت
املسلوق، وعرق السكان.. وكانت 
مهمته كعامل في وزارة الحقيقة، 
تقتضي أن يعيد كتابة الوثائق، 
بحيث يصبح مضمونها مطابقا 
ويقوم  ــحــزب،  ال زعــيــم  ــة  ــرواي ل
التزوير،  هــذا  على  بالتغطية 
في  األصلية  الــوثــائــق  بــإعــدام 

»ثقوب الذاكرة«(()..(.
ــة ونـــســـتـــون ســمــيــث  ــصـ قـ
تنشر  والـــتـــي  ــة،  ــ ــاوي ــأســ ــ امل

ــعــض األجــــزاء  »األســــبــــوع« ب
جــورج  ــة  ــ رواي عــن  نــقــال  منها 
من  للتداول  عادت  أورويــل)..(، 
شعار  ــى  إل تحولها  مــع  جــديــد 
في املدرجات، حيث رفع جمهور 
الرجاء البيضاوي شعار »الغرفة 
الخاصة  الغرفة  وهــي   ،»101
ــة جــورج  ــ ــي رواي بــالــتــعــذيــب ف
لفريق  مواجهته  خالل  أورويــل، 
الوداد البيضاوي في كأس امللك 
يفسح  ما  وهو  السادس،  محمد 

املجال للتأويالت..
الجمهور  عــن  النظر  بغض 
الــرجــاء  فــريــق  على  املــحــســوب 
يعرف  هــل  الـــبـــيـــضـــاوي)..(، 
ما  املغربية  القدم  كــرة  جمهور 
أورويل؟  جورج  رواية  تتضمنه 
جمهور  أمــام  أننا  نصدق  وهــل 
بينما  العاملي،  األدب  من  ينهل 
ال  الجمهور  هذا  من  كبير  جزء 
كيف  أمنيا؟  إال  ضبطه  يمكن 
الجمهور  هــذا  أن  إذن  نصدق 
ــن الــوعــي  وصـــل إلـــى درجـــة م
ــارك  ــمــا شــ ــن ــي ــيـــاســـي، ب الـــسـ
الجمهور  نفس  على  محسوبون 
في أحداث شغب مؤسفة مباشرة 

عقب نهاية املقابلة؟
األمنية  العمليات  أسفرت  فقد 
مصالح  مختلف  باشرتها  التي 

على  البيضاء،  الــدار  أمن  والية 
التي  القدم  كــرة  مباراة  هامش 
ــوم الــســبــت  ــ جــمــعــت مـــســـاء ي
فريقي  بــن   2019 نونبر   23
البيضاوين،  والـــوداد  الــرجــاء 
غير  قاصرا   782 ))ضبط  عن 
في  أمورهم  بأولياء  مصحوبن 
احتضن  ــذي  الـ امللعب  محيط 
محاولة  بصدد  كانوا  املــبــاراة، 
مشروعة  غير  طرق  عن  البحث 
تسليمهم  تم  إذ  امللعب،  لولوج 
لذويهم بموجب محاضر قانونية، 
ــن  ــالث ــاظ بــســتــة وث ــفـ ــتـ واالحـ
النظرية  الحراسة  شخصا تحت 
املراقبة، على  و15 قاصرا تحت 
خلفية »االشتباه في تورطهم في 
أعمال الشغب املرتبط بالرياضة 
وإلحاق  بالحجارة  والتراشق 
عامة  بممتلكات  مادية  خسائر 
تسعة  على  واإلبقاء  وخاصة«، 
أشخاص آخرين تحت الحراسة 
البحث  إشـــارة  رهــن  النظرية 
الذي تشرف عليه النيابة العامة 
املختصة، بعد ضبطهم متلبسن 
تتنوع  إجرامية  أفعال  باقتراف 
ما بن حيازة املخدرات والسرقة 
واإلخالل  البن  العلني  والسكر 
العلني بالحياء، وحجز مجموعة 
عبارة  البيضاء  األســلــحــة  مــن 

إعداد
سعيد الريحاني

إخبــاري
تحليل

من دفع جمهور  كرة القدم اإىل تبني �شعارات 
انقالبية �شد النظام؟

 ا�شتعمال اجلمهور يف ال�شيا�شة 
ينذر بخطر و�شيك

»تيفو« الرجاء البيضاوي الذي يرمز إىل »الغرفة 101«

بغض النظر عن الجمهور 
المحسوب على فريق 

الرجاء البيضاوي)..(، هل 
يعرف جمهور كرة القدم 
المغربية ما تتضمنه رواية 

جورج أورويل؟ وهل نصدق 
أننا أمام جمهور ينهل من 
األدب العالمي، بينما جزء 
كبير من هذا الجمهور 
ال يمكن ضبطه إال أمنيا؟ 
كيف نصدق إذن أن هذا 

الجمهور وصل إلى درجة 
من الوعي السياسي، بينما 

شارك محسوبون على نفس 
الجمهور في أحداث شغب 

مؤسفة مباشرة عقب
 نهاية المقابلة؟
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عــن ســكــاكــن وحــجــارة، 
فضال عن قنينة من مادة 
ومجموعة  القاطع«  »املاء 
مــن الــشــهــب االصــطــنــاعــيــة(( 
بريس.  أنفاس  موقع  )املصدر: 

األحد 24 نونبر 2019(.
في رواية »الغرفة 101«، تبدأ 
متاعب ونستون سميث، منذ ذلك 
بإسقاط  فيه  طالب  الــذي  اليوم 
ــب فــي مــذكــرتــه:  ــت ــنــظــام وك ال
))»ليسقط األخ الكبير«، وما إن 
حتى  بيده،  يخطه  ملا  استفاق 
تملكه شعور بالفزع والهلع.. إن 
األمر كله ال يعدو أن يكون هراء، 
إذ أن كتابة هذه الكلمات لم تكن 
اقتنائه  مجرد  من  خطرا  أشــد 
تسجيل  فـــي  ــدء  ــبـ والـ مــفــكــرة 
مذكراته، وقد راودته الرغبة في 
كتبها..  التي  الصفحات  تمزيق 
أن  إلدراكــه  ذلك،  يفعل  لم  ولكنه 
تمزيقها لن يجدي فتيال، وسواء 
أو  الكبير  األخ  ليسقط  كــتــب 
شرطة  فإن  كتابتها،  عن  أحجم 
اقترف  فقد  ستعتقله،  الفكر 
ومازال يقترف جرما، بل وحتى 
لو لم يضع القلم على الورق، فقد 
تنطوي  التي  الجرائم  أم  اقترف 
إنهم  الــجــرائــم..  جميع  عــلــى 
الفكر«،  »جريمة  عليها  يطلقون 

الذي  باألمر  ليست  وهي جريمة 
يمكن إخفاؤه لألبد، فربما يمكنك 
من  لحن  العيون  عن  مواراتها 
الــزمــن أو لــســنــوات، ولــكــن إن 
في  تقع  أن  البد  آجال  أو  عاجال 
رواية  من  )املصدر:  قبضتهم(( 
»1984« للكاتب جورج أورويل(.
ــة  ــدول ــن شــكــل ال ــة ب ال عــالق
والــدولــة  وتاريخها،  املغربية 
روايــة  فــي  للسقوط  املطلوبة 
يتحدث  حيث  ــل،  أورويـ جــورج 
ــن نـــظـــام شــمــولــي  الــكــاتــب عـ

تم  فقد  ــك،  ذلـ ومــع  اشــتــراكــي، 
ــي إلــى  ــرب ــغ جـــر الــجــمــهــور امل
دون  الرواية  هذه  من  االستلهام 
أن يــقــرأهــا.. فـــ))فــي الــشــارع، 
تتالعب  تــزال  مــا  الــريــح  كانت 
عبارة  وكانت  املعلقة،  بالصورة 
املنحوتة  اإلنجليزية  االشتراكية 
نحتت  كما  أنـــك«،  »أش  بكلمة 
ــامــوس الــلــغــة الــجــديــدة،  ــي ق ف
تظهر وتختفي مع كل هبة ريح، 
التي  املقدسة  املــبــادئ  ومعها 
تشير إليها: التفكير االزدواجي، 
وقد  املــاضــي،  تغيير  إمكانية 
في  تائه  وكأنه  ونستون  شعر 
البحار،  أعماق  قاتمة من  غابات 
عالم وحشي، حيث  في  وقد ظل 
لقد  ــش..  ــوح ال ــك  ذل نفسه  هــو 
ميتا،  املاضي  وكان  كان وحيدا، 
يمكن  وال  مجهوال،  واملستقبل 
حتى تصوره.. كيف له أن يتأكد 
يقف  إنسان  هنالك  كــان  إذا  ما 
يعرف  أن  له  وكيف  إلى جواره؟ 
أبد  تذوب  لن  الحزب  هيمنة  أن 
الدهر؟ وجوابا عما دار في خلده 
الشعارات  عادت  تساؤالت،  من 
واجهة  على  املكتوبة،  الثالثة 

وزارة الحقيقة للظهور 
ــه: الـــحـــرب هي  ــامـ أمـ
هي  العبودية  السالم، 
الــحــريــة، الــجــهــل هو 
الـــقـــوة..(( )املــصــدر: 

نفس الرواية(.
»الغرفة  ــى  إل لنعد 
تيفو  شــعــار   ،»101
الجمهور، وهي الغرفة 
فيها  يعذب  كان  التي 
كــل أصــحــاب جــرائــم 
بهم  واملقصود  الفكر، 

النظام  إســقــاط  إلــى  الــداعــون 
السائد،  الشمولي  االشتراكي 
الحوار  هذا  الرواية  من  وننقل 
بــن ونــســتــون بــطــل الــروايــة 
الغرفة  داخل  أوبراين  واملحقق 
101 املخصصة للتعذيب، وفيها 
يعذب كل شخص بما يخاف منه.
قال أوبراين: ))إن أسوأ شيء 
شخص  من  يختلف  العالم،  في 
إلـــى شــخــص، فــقــد يــكــون لــدى 
البعض هو الدفن حيا، أو املوت 
بواسطة  أو  غــرقــا،  أو  حــرقــا، 
الخازوق، أو غير ذلك من ألوان 
تظل  ذلــك،  ومع  الشنيع،  املــوت 
أسوأ  فيها  يكون  حــاالت  هناك 
ما في العالم لدى الشخص، هي 

أشياء تافهة ال تفضي إلى املوت 
فــي أغــلــب األحـــــوال((.. وقــال 
كالمه  موجها  أيضا  أوبــرايــن 

لونستون: ))أتعلم ما هو أسوأ 
شيء في العالم بالنسبة لك؟ هو 

الجرذان((.
ــب ونــســتــون  ــذي ــع مــشــهــد ت
عدة  بن  من  واحــد  بالجردان، 
ــة  ــرواي ال ــي  ف بئيسة  مــشــاهــد 
ــؤال  ــس ــيــطــرح ال ــورة، ل ــ ــذك ــ امل
بمشاهد  الجمهور  عــالقــة  مــا 
أن  افــتــرضــنــا  وإذا  ــة،  الـــروايـ
فريق  هو  بالتعذيب  املقصود 
الوداد البيضاوي، الذي سجلت 
زمــن  فــي  ــداف  ــ أه ثــالثــة  عليه 
قياسي، كيف يمكن أن نفسر هذا 
الرجاء  فريق  انهزم  لو  التيفو 
رسالة  أن  مؤكد  البيضاوي؟ 

التيفو أبعد مما تم تفسيره)..(، 
إذ ال يمكن فصل تطور تيفوات 
تطور  عــن  البيضاوي  الــرجــاء 
الشعارات التي بدأت 
بــالدي  ــي  »ف بأغنية 
وانتقلت  ظلموني«، 
ــى شــعــار »عـــاش  ــ إل

الشعب«)..(.
ــى  ــي ــح ويــــــــــرى ي
الخبير  الــســعــيــدي، 
في القانون الرياضي، 
هو  التيفو  هـــذا  أن 
ــداد ألغــنــيــة »فــي  ــت ام
ــمــونــي«،  بـــــالدي ظــل

رواية  تيفو حول  رفع  تم  وقبله 
يونيسكو،  للكاتب  »الصلعاء« 
»الليمونة  روايـــة  ذلــك  وقــبــل 
اإلنجليزي  للكاتب  امليكانيكية« 
إيدي بورجيس، وهذا يعني أن 
هناك نخبة في املستوى العالي 
إنــتــاج  عــلــى  تسهر  الــتــي  هــي 
الــتــيــفــوات، وعــلــى لــســان هذا 
الباحث، نقرأ قوله بأن ))هناك 
خاليا نائمة تحرك املدرجات((، 
فاستعمال املالعب من أجل قلب 
الجديد،  باألمر  ليس  األنظمة 
الخميني  كان  إيــران،  في  فمثال 
من  مباشرة  بالجماهير  يصلي 
لقلب  املالعب،  في  وهي  باريس 
نظام الشاه، واألمثلة في أمريكا 

والــواضــح  ــدة،  عــدي الالتينية 
آخر،  مجرى  اتخذت  األمــور  أن 
فالتيفو تحول من وسيلة فرجة 
أداة  ــى  إل الــريــاضــي  باملفهوم 
تصريحات  )املصدر:  سياسية 

الباحث يحيى السعيدي ملواقع 
إلكترونية(.

إلــى  الــجــمــاهــيــر  جــنــوح  إن 
وســـائـــل جـــديـــدة لــلــتــعــبــيــر، 
جديدة  وسائل  على  وتدريبها 
لــالحــتــجــاج، يــطــرح أكــثــر من 
عالمة استفهام، وهو في جميع 
يهمه  من  إلــى  رسالة  األحـــوال 
اتخاذه  يلزم  ما  التخاذ  ــر  األم
من قرارات، وإبعاد كل األخطار 
املــمــكــنــة عــن الــجــمــهــور وعــن 

الوطن)..(.
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- إن السلطة ليست وسيلة، بل غاية، فاملرء ال يقيم حكما استبداديا حلماية الثورة، وإمنا 
يشعل الثورة إلقامة حكم استبدادي.

- ال ميكن االحتفاظ بالسلطة إلى األبد إال عبر التوفيق بني املتناقضات.
- من املستحيل أن تؤسس حضارة على اخلوف والكراهية والقسوة، فمثل هذه احلضارة إن 

وجدت، ال ميكن أن تبقى.
- إذا لم يكن من املرغوب فيه أن يكون لدى عامة الشعب وعي سياسي قوي، فكل ما هو 

مطلوب منهم، وطنية بدائية ميكن اللجوء إليها حينما يستلزم األمر ذلك.
إلى  نصل  كي  بالثورة  نقوم  أننا  الصحيح  ثورة،  بها  ليحمي  ديكتاتورية  يخلق  أحد  ال   -

الديكتاتورية.

مقتب�سات من رو�ية »1984« للكاتب جورج �أورويل:

استعمال المالعب 
من أجل قلب األنظمة 
ليس باألمر الجديد، 

فمثال في إيران، 
كان الخميني يصلي 
بالجماهير مباشرة 

من باريس وهي في 
المالعب، لقلب نظام 
الشاه، واألمثلة في 

أمريكا الالتينية عديدة، 
والواضح أن األمور 
اتخذت مجرى آخر، 
فالتيفو تحول من 

وسيلة فرجة بالمفهوم 
الرياضي إلى أداة 

سياسية

في رواية »الغرفة 
101«، تبدأ متاعب 
ونستون سميث، 

منذ ذلك اليوم الذي 
طالب فيه بإسقاط 
النظام وكتب في 
مذكرته: »ليسقط 
األخ الكبير«، وما 

إن استفاق لما 
يخطه بيده، حتى 

تملكه شعور بالفزع 
والهلع.. إن األمر 
كله ال يعدو أن 
يكون هراء..

13 تحليل إخباري

كيف �سقط �لنظام �مللكي يف �إير�ن �نطالقا من �سعار�ت �ملدرجات؟

نموذج لجمهور كرة القدم يف املغرب.. أين الوعي؟



  ذ. عبد الواحد بن مسعود*   
ــول صياغة  حـ ــاد  حـ ــاش  ــق ن ــار  ثـ
ومفهوم وتطبيق املادة 9 من مشروع 
وأسباب   ،2020 لسنة  املالية  قانون 
نزول تلك املادة التي كانت تنص في 
الحجز  ))عدم  على  األولــى  صيغتها 
ــوال الــدولــة والــجــمــاعــات  ــ عــلــى أم
واملؤسسات  املحلية  أو  الترابية 
حد  إلــى  األمــر  ووصــل  العمومية((، 
وذلك  القضائية،  األحكام  تنفيذ  عدم 
لعمق  يتطرق  لم  نظرنا،  في  النقاش 
يناقش  ولــم  وعواقبها،  اإلشكالية 
الذي  والقانوني  الشرعي  األســاس 
هذه  ســن  فــي  عليه  االعــتــمــاد  وقــع 
املادة، وحتى الندوات التي كانت عبر 
تدخالتها  كانت  القضائية،  القنوات 
وعباراتها  مقنعة،  وغير  سطحية 
حذرا  أو  خوفا  هناك  كأن  محتشمة، 

من معارضة ما ورد في تلك املادة.
تدخل  في  ورد  كما  النزول  سبب 
ــدرت أحـــكـــام عن  ــ رســـمـــي، أنـــه ص
الدولة  القضاء اإلداري وحكمت على 
واملؤسسات  املحلية  والــجــمــاعــات 
العمومية بأداء تعويضات وصلت إلى 
ماليير الدراهم، ويرى ذلك املصدر من 
يتمثل  العالج  أن  الكفاءات،  أصحاب 
القضائية،  األحكام  نفاذ  تعطيل  في 
وهدر حجيتها، بل واألخطر من ذلك، 
عدم االمثتال للصيغة التنفيذية التي 
تذيل بها األحكام، ونصها وكما ورد 
املسطرة  قانون  من   433 الفصل  في 
املدنية: ))وبناء على ذلك، يأمر جاللة 
امللك جميع األعوان، ويطلب منهم أن 
ينفذوا الحكم املذكور )أو القرار(، كما 
ووكالء  للملك  العامني  الوكالء  يأمر 
امللك لدى مختلف املحاكم، أن يمدوا 
يد املعونة لجميع قواد وضباط القوة 
عندما  أزرهم  يشدوا  وأن  العمومية، 

يطلب منهم ذلك قانونا((. 
الحكومة  هذه  موقف  من  يستنتج 
املقتدرة، أن األحكام القضائية، سواء 
صدرت عن القضاء اإلداري أو القضاء 
بالصيغة  تذييلها  رغـــم  الـــعـــادي، 
التنفيذية وما جاء في األمر امللكي، ال 
تنفذ، وال يمكن للوكالء العامني للملك 
وال لوكالء امللك لدى مختلف املحاكم، 
وال للقوة العمومية، أن تتدخل لتنفيذ 

حكم أمر جاللة امللك بتفيذه؟ 
املشكلة  الحكومة  موقف  يعتبر  أال 
على  ومن صوت  الكفاءات،  ذوي  من 
ألوامر  وعصيانا  تمردا  املــادة،  هذه 

امللك؟ 
الوقوف في وجه ضباط  أال يعتبر 
يد  مد  من  ومنعهم  العمومية  القوة 
املساعدة لتنفيذ األحكام، شقا لعصا 
جهات  بمهام  خطيرا  ومسا  الطاعة 
يجب عليها أن تمتثل وتنفذ األوامر 

بدون مناقشة؟
تنفيذ  لتعطيل  الدعوة  تعتبر  أال 
اعتداء  على  تنطوي  أنها  األحــكــام 
على  والتشريعية  التنفيذية  السلطة 
وخــرق  القضائية،  السلطة  أعــمــال 
الحالي  الدستور  في  ورد  ملا  فاضح 
على  تنص  التي  السابقة  والدساتير 
القضائية  السلطة  احــتــرام  وجــوب 
هيبة  واحترام  استقاللها،  واحترام 

أحكامها؟
الكفاءات  حكومة  عــن  غابت  لقد 
التي ينص عليها  القواعد األساسية 
يعلو  قــانــون  وهــو  اململكة،  دســتــور 
األمة  إرادة  ويجسم  القوانني  جميع 
املغربية، لذلك ال بد من التذكير ببعض 
الدولة  دين  أن  ومنها،  القواعد،  تلك 
املغرب  وأن  ــالم،  اإلسـ هــو  الرسمي 
التكاليف  وأن  والقانون،  الحق  دولة 
إال  املــواطــن  يتحملها  ال  العمومية 

إذا كانت وفق اإلجراءات املنصوص 
عليها في الدستور، وأخيرا، نذكر أن 
الفصل 124 من الدستور ينص على 
أن ))األحكام تصدر وتنفذ باسم امللك 

وطبقا للقانون((.
فإن  الفصل،  هــذا  صراحة  ــام  وأم
وقفت  املادة،  بتلك  الكفاءات  حكومة 
تصدر  التي  األحكام  تنفيذ  وجه  في 
ــي الــتــي لــم يمض  بــاســم املــلــك، وه
من  أكثر  اليمني  وأداء  تشكيلها  على 
شهر وفي قاعة العرش أقسمت على 

احترام القانون.
العدل  أن  سحيق،  زمــن  منذ  قيل 
أساس امللك، وإذا وقع التطاول على 
وترفع  العدل  تحقق  التي  األحــكــام 
ميزان  فإن  الحقوق،  وتحمي  الظلم 
لها  الــعــدل  وكلمة  سيختل،  الــعــدل 
التي  املقومات  ومنه  واســع،  مفهوم 
تقوم عليها الدولة، فإذا انهار العدل 

تنهار الدولة. 
على  الحجز  عــدم  عللت  الحكومة 
الترابية  والجماعات  الدولة  أمــوال 
عللته  فــاســد،  بتعليل  واملــؤســســات 
تلزمها  أحكام  من  عليها  صــدر  بما 
الحكم  صــدر  ملن  مالية  مبالغ  ــأداء  ب
وتنفيذها  األحكام  وتلك  لصالحهم، 
يجب  وأنه  املرفق،  ذلك  سير  سيربك 
ــني الــحــقــوق وبــني  ــوازن ب ــ ــة ت ــام إق
املحافظة على سير املرافق العمومية.
إن الحكومة خجلت من ذكر األسباب 
تلك  صــدور  إلى  أدت  التي  الحقيقة 
األحكام، ولم تعط مثاال واحدا لحكم 
وأثقل  للقانون  ومخالفا  ظلما  صدر 
التعويضات  بـــأداء  ــة  ــدول ال كــاهــل 
الطائشة  التصرفات  من  للمتضررين 

لبعض مسيري املرافق العمومية.
األسباب واضحة، وأضرارها تفوق 
القضاء  على  وطــرحــت  وصــف،  كــل 
كلمته  فيها  وقال  مراحله،  جميع  في 
الدولة  أن  ومنها  والعادلة،  املنصفة 
املتابعة  مــن  معفاة  غير  ومرافقها 
من  يمنع  ما  يوجد  وال  القضائية، 
حرمة  انتهكت  إذا  عليها  الحكم 
ومرافقها  الــدولــة  وتسأل  القانون، 
إما  أي  معروف،  هو  ما  أساس  على 
أو  العقدية،  املسؤولية  بمقتضى 

املسؤولية التقصيرية.
األسباب يا حكومة الكفاءات، تكمن 
الدولة  في  املسؤولني  بعض  أن  في 
واملؤسسات  الترابية  والجماعات 
فادحة  أخطاء  يرتكبون  العمومية، 
ويخرقون  اإلداري،  تسييرهم  فــي 
القانون، ويستغلون السلطة والنفوذ، 
عقود،  من  أبرموه  ما  يحترمون  وال 
املواطنني  ممتلكات  على  ويتسلطون 
أو  مقابل  أي  أداء  دون  ويحتلونها 

تعويض، وكل ذلك، يشكل شططا في 
تدخل  من  بد  وال  السلطة،  استعمال 
القضاء لرفع الظلم واالعتداء وإعطاء 
يستحقها،  ملن  القانونية  الحماية 
أن  ذكر  الدستور  من   117 فالفصل 
حقوق  حماية  يتولى  ))القاضي 
وحرياتهم  والجماعات  األشخاص 
وأمنهم القضائي وتطبيق القانون((، 
فالعدالة كما نحت تمثالها، معصوبة 
العينني وترفع في يدها ميزان العدل، 

وال تبالي بمن يقف أمامها.
على  عــرضــت  الــتــي  القضايا  مــن 

املحاكم اإلدارية:
- قضايا تتعلق بطرد املوظفني  أو 
املستخدمني أو العمال، دون تمتيعهم 
بأسباب  إخبارهم  وال  الدفاع،  بحق 
املجلس  على  إحالتهم  وال  الــطــرد، 

التأديبي.
- قضايا تتعلق بامليز والتحيز في 
رغم  موظف  ترقية  وتخطي  الترقية، 

أحقيته في تلك الترقية.
أكثرها(  )وما  تتعلق  قضايا   -
باالعتداء املادي على أمالك وعقارات 
املواطنني واالستيالء عليها دون أداء 

مقابل أو تعويض عادل.
الصفقات  بإبرام  تتعلق  قضايا   -
أداء  عـــن  واالمـــتـــنـــاع  الــعــمــومــيــة 
الصفقة،  بإنجاز  املكلف  مستحقات 
الظلم  ــع  ــداف ب انــتــحــر  ــن  م ومــنــهــم 

واالمتناع عن تنفيذ عقد الصفقة.
في  بالتجاوزات  تتعلق  قضايا   -
مجال تحصيل الجبايات والضرائب.

اإلدارات  بامتناع  تتعلق  قضايا   -
عن تسوية الوضعية اإلدارية الفردية 
املكاتب  في  واملستخدمني  للموظفني 

واملؤسسات العمومية.
- قضايا تتعلق بالتزوير والتالعب 
في العلميات االنتخابية، وهدر أموال 

الدولة في الحمالت االنتخابية.
فهل سيقف القضاء اإلداري مكتوف 

األيدي أمام هذه الفضائح اإلدارية؟
تصدر  اإلدارية  األحكام  كانت  وإذا 
أو  املحلية  الجماعات  بعض  على 
يتوفرون  ال  رؤساءها  فألن  الترابية، 
الجماعات،  الكفاءة لتسيير تلك  على 
العلمي  مستواه  يزيد  ال  وبعضهم 
االبتدائية،  الــشــهــادة  مستوى  عــن 
الشهادة،  تلك  بتزوير  قام  وبعضهم 
غير  األمــــوال  مــن  جــمــع  وبعضهم 
جانبا  الدولة  به  تسد  ما  املشروعة 
من عجزها املالي، والكل تابع مراحل 

محاكمة هؤالء.
ولو كانت األمور تسير في مجراها 
ملا وصلت  القانون،  ووفق  الطبيعي، 
املنازعات للمحاكم اإلدارية، ولكن ملا 
تصل املنازعة للمحكمة، يتعني عليها 

من  األولــى  فالفقرة  فيها،  تفصل  أن 
املدنية  2 من قانون املسطرة  الفصل 
تنص على ما يلي: ))ال يحق للمحكمة 
قرار،  إصدار  أو  الحكم  عن  االمتناع 
قضية  كــل  فــي  بحكم  الــبــت  ويــجــب 

رفعت للمحكمة((.
هل تريد الحكومة، ملا ترفع الدعوى 
أن  مستحق،  هو  بما  الحكم  لطلب 
وتعلله  الطلب  برفض  املحكمة  تحكم 
بكون الحكم وفق الطلب من شأنه أن 
يرهق ميزانية الجهة املعنية ويعرقل 
سير املرفق العمومي، وأنه ال مصلحة 
دام  ما  الدعوى  رفع  في  للمتقاضي 

الحكم سيجد صعوبة في تنفيذه؟
لقد سيطر مبدأ التضامن الحكومي 
على الوزارة الوصية، ولم نسمع أي 
رد فعل قوي سوى ما جاء في الندوة 
املــادة  هــذه  مناقشة  حــول  املتلفزة 
الفعل غير مقنع، ومن ذلك،  وكان رد 
موقعه  كان  كيفما  مسؤول  يوجد  ال 
أن  والحالة  األحكام،  تنفيذ  يعارض 
موقفا صارما  تتخذ  لم  الــوزارة  تلك 
وحازما لحذف تلك املادة من مشروع 
قانون املالية لسنة 2020، وإنما قيل 
مبدأ  تضمن  الــدول  جميع  أن  أيضا 
ومبدأ  املواطنني  حقوق  بني  التوازن 
املحافظة على سير املرفق العمومي، 
ولم يذكر ذلك املصدر دولة جاءت في 
قانونها مقتضيات تماثل ما جاء في 
النقاش  9 موضوع  املادة  مقتضيات 

وبنفس الصيغة.
نتذكر جميعا ما راج حول إحداث 
خطابات  ونتذكر  ــة،  اإلداريـ املحاكم 
الحسن  املــرحــوم  الجاللة،  صاحب 
الثاني، ملا قال بأن الدولة ستستكمل 
القانوني،  صرحها  وبناء  سيادتها 
ملواجهة  اإلداريـــة،  املحاكم  بإحداث 
في  الشأن  هو  كما  اإلدارة  تعسفات 

مجالس الدولة في الدول الراقية.
ستكون  أنها  ــادة،  امل هذه  خطورة 
لالستثمارات  بالنسبة  عثرة  حجر 
ــي بــالدنــا، فـــإذا عــرف  األجــنــبــيــة ف
بمستحقاته  طالب  إذا  أنه  املستثمر 
على  ينفذ  أو  ينفذ  لــن  الحكم  ــإن  ف
سنوات، فلن يتأخر في إغالق أبواب 
مؤسساته االستثمارية ويغادر البالد 
املؤسسات  فــي  العاملون  ويصبح 
ــي عــداد  االســتــثــمــاريــة األجــنــبــيــة ف

العاطلني؟
مراكش  في  عقد  القريب،  باألمس 
مــؤتــمــر تــحــت شــعــار »االســتــثــمــار 
والعدالة«، وخرج املستثمر بأن حقوقه 
ستكون محل حماية قضائية، واليوم، 
لن  بمستحقاتك  الحكم  أن  له  نقول 
وعليك  الدولة،  كاهل  يثقل  ألنه  ينفذ، 
أن تنتظر انصرام أجل ثالث سنوات 

على طلب تنفيذ الحكم.. أليس في هذه 
السياسة نوع من االرتباك والتخبط؟ 
تلفزيونية،  وذكر مسؤول في ندوة 
الحجز  عدم  بها  يقصد  املادة  تلك  أن 
أن تعيق سير  على أموال من شأنها 
املــرفــق الــعــام، وأعــطــى مــثــاال، كون 
الحجز قد ينصب على سيارة إسعاف 
لكنه  الــنــفــايــات،  لجمع  شاحنة  أو 
بحكم  أدلــى  أو  واحــدا  مثاال  يعط  لم 
اإلسعاف  سيارات  بحجز  أمر  واحد 
هذا  فمثل  النفايات،  جمع  وشاحنات 
القول يمس بحرمة القضاء ويقلل من 

أهمية رسالته.
الغير  األموال  على  يقع  الحجز  إن 
وهو  العام،  املرفق  لسير  مخصصة 
ليس بحجز حيازي، بل تبقى األشياء 
املحجوزة في يد صاحبها إلى أن يقع 

تنفيذ الحكم.
املدير  ســيــارة  حجز  يمكن  نــعــم، 
الفخمة اإلدارية، ألن حجزها ال يعيق 
للسيد  ويمكن  العمومي،  املرفق  سير 
املدير أن يتواضع وأن يلتحق بمكتبه 
النقل  وســائــل  مــن  وسيلة  بامتطاء 

العمومي.
ــهــاء بــمــوضــوع  ــق ــف ــد اهــتــم ال ــق ل
الفقهاء،  هؤالء  ومن  اإلداري،  الحجز 
في  املستشار مصطفى مجدي هرجه 
الحجز  قانون  على  »التعليق  كتابه 
اإلداري« طبعة 1993 دار املطبوعات 
في  وجــاء  باإلسكندرية،  الجامعية 
يجوز  ))ال  يلي:  مــا   109 الصفحة 
الحجز وال اتخاذ إجراءات أخرى على 
األخــرى  واآلالت  واألدوات  املنشآت 
املرافق  إلدارة  املخصصة  واملهمات 
أن  النص  هذا  من  واملستفاد  العامة، 
الحجز الذي يوقعه الدائن على اآلالت 
املرفق  لخدمة  املخصصة  واملهمات 
القانون،  بقوة  باطال  يعتبر  العام، 
التنفيذ،  قاضي  على  يتعني  ولذلك، 
املستعجلة  لألمور  قاضيا  بوصفه 
القضاء  عليه،  املــنــازعــة  طــرح  عند 
بعدم االعتداد بالحجز املذكور إذا ما 
استبان له أن ما حجز عليه الزم لسير 
املرفق العام، وذلك إذا ما توافر وجه 

االستعجال في املنازعة((.
هو  حجزه  يمنع  مــا  فــإن  وهــكــذا، 
الالزمة  املنشآت  و  واألدوات  اآلالت 
لسير املرفق العمومي، وليس األموال 
التي رصدت له في ميزانيته، كما أن 
األمر بيد القضاء وليس بيد املتصرف 
أو اآلمر بالصرف، فالقضاء هو الجهة 
أو  الحجز  بصحة  للحكم  املختصة 

الحكم ببطالنه.
يتبع
* من هيئة احملامني بالرباط

المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020
اأال يعترب موقف احلكومة ومن �صوت على املادة 9 

متردا وع�صيانا الأوامر امللك؟

«»

»«

»«
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ــنــشــورة  ــورة امل ــصـ الـ
بتاريخ  التقطت  رفقته 
 ،1986 ــر  ــايـ ــنـ يـ  14
املــرحــوم  فيها  ويــظــهــر 
وعلى  بنشمسي  عــمــر 
العاصمة  عمدة  يــســاره 
ــة، يــتــرأســان  ــســي ــدل األن
وتوأمة  تآخي  مراسيم 
كأول  وإشبيلية  الرباط 
ــنــوع  حـــدث مـــن هـــذا ال
تلته  العاصمة،  تشهده 
بتاريخ 14 شتنبر 1988 
ــة  ــوأم ــآخ وت اتــفــاقــيــة تـ
املركزية  العاصمة  مــع 
ــة  ــي ــان لــلــمــمــلــكــة اإلســب
ــخ 18  ــاري ــت مـــدريـــد، وب
وقعت   ،1988 يــولــيــوز 
البرتغالية  الــعــاصــمــة 
ــآخ مع  لــشــبــونــة عــقــد تـ

أختها رباط الفتح.
في ذلك التاريخ، كان منتخبو 
يؤمنون  الرباطية  الــحــاضــرة 
وثقافات  تجارب  على  باالنفتاح 
خصوصا  األخـــرى،  الــعــواصــم 
منها التي ترتبط معها بالتاريخ 
ــوار،  ــجـ ــة الـ ــرمـ املــشــتــرك وحـ
الـدم  لعالقة  الــوفــاء  وقـدسـية 
الـتـي تـجري فـي عروق املالييـن 

مـن املـواطـنـني هنا وهناك.

ذلــك  حــلــم  يتحقق  والــيــوم، 
تجميده  ــم  ت بــعــدمــا  اإليـــمـــان 
مجالسنا  من  سنة   30 حوالي 
عذر،  وال  مبرر  وبدون  املنتخبة 
الخامس  محمد  جامعة  لتصلح 
املنتخبني«،  »أعــطــاب  الــرائــدة 
ــعــي  ــداث مــعــهــد جــام ــ ــإحـ ــ بـ
للدراسات اإلسبانية البرتغالية 
العرفان  مدينة  فــي  ويتموقع 
بشارع عالل الفاسي.. إنه حدث 
علمي وثقافي، و»إن مر تأسيسه 

سيعطي  فإنه  صامتا«،  مــرورا 
عواصم  بها  تنتعش  »ثــمــارا« 
مدنها  ــل  وك الــثــالثــة  الــبــلــدان 
وقـــراهـــا ســتــتــعــدى املــجــاالت 
إلى  لتمتد  والثقافية  العلمية 
شعوبها،  بني  العالقات  تمتني 
خصوصا بني شبابها الجامعي 
يشجعنا  وهـــذا  ــمــي،  ــادي واألك
اململكة  في  جيراننا  تذكير  على 
البرتغالية  والدولة  اإلسبانية 
ــخ  ــاري ــت ــاء ال ــيـ بـــضـــرورة إحـ

تشهد  ــذي  ــ ال املــشــتــرك 
الثمينة  آثارهما  عليه 
الشمال  ــي  ف والــغــالــيــة 
أزمور  وفي  والصحراء 
وضواحيها  والجديدة 
ألجيالنا  خلداه  والــذي 
كــمــا خلد  وأجــيــالــهــمــا، 
عندهما أجدادنا ما يذكر 
واحترامهم  بمحبتهم 

لإلنسان هنا.
من أجل كل هذا، فكوا 
قيود شبابنا من عراقيل 
وامنحوه  الــتــأشــيــرات 
بينه  فيما  التواصل  حق 
ليكتشف عبقرية أجداده 
والتشييد،  الــبــنــاء  فــي 
وهناك  هنا  وليستأنفه 
العلم  مــن  بــاالغــتــراف 
والثقافة املشتركة، ولالستفادة 
باب  هي  مملكة  جغرافية  من 
لكل  الواعد  املستقبل  إفريقيا: 

العالم.
لبنة  يعتبر  الجديد،  املعهد 
فهم  ســوء  لتذويب  أكاديمية 
االحتراس  من  الجوار،  فلسفة 
والتآخي  التعاون  إلى  والحذر 
ــي من  ــالث لــتــشــيــيــد مــحــيــط ث

عباقرة الثقافة والسلم.
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الرياض،  أكدال  بمقاطعة  الليمون  ❐ حي 
بـ»اإلهمال«   الليمون  أشجار  »إعدام«  فيه  تم 
به  اشتهر  الذي  ليمونه  بدون  الحي  وصار 
في أكبر الشوارع كما اشتهر بتسمية ثانوية 
التراث،  من  أشجار  بأنها  نقول  ال  باسمه.. 
ولكنها من الذوق الرفيع و»األناقة« البيئية، 
الحي،  اسم  »روح«  على  الحفاظ  في  والحق 
هو مهمة املقاطعة املعنية في تجديد ما ضاع 

من أشجار الليمون في حي الليمون. 

شهرة  للرباط  كانت  القرن،  هذا  بداية  في    ❐
كبيرة في صناعة »البلغة املشربلة«، وكانت املفضلة 
عند كل العلماء مثل الشيخ سيدي أحمد التيجاني 
ذكر  ــذي  ال السايح  بن  العربي  سيدي  والشيخ 
وإنشادات«،  »إفادات  مخطوط  في  الطبية  فوائدها 
التراث  عاصمة  الرباط  كانت   1994 سنة  وفــي 
في  األول  املركز  تحتل  حــســرة«،  »يــا  اإلنساني 
من   %  35 بحوالي  التقليدية  املنتجات  تصدير 
في  الرباطية  الزربية  تتصدرها  اململكة،  صادرات 
املركز األول، فاندثرت البلغة واختصرت الزربية في 

زمان الرباط عاصمة التراث اإلنساني. 

»العمل  الرباطيني بأهمية  ❐ بعد صحوة 
»العمل  على  ويتفوق  يفوق  وأنه  الجماعي« 
ــروري في  ــضـ ــح مــن الـ ــحــكــومــي«، أصــب ال
الجماعي  »العمل  مادة  تدريس  الثانويات، 
أيــاد  بــني  كــان  إذا  التنميات«  كــل  مفتاح 
»يجنح«  أن  يمكن  كما  كــفــاءة،  وذات  آمنة 
املتسلطون  عليه  تسلط  إذا  اإلفـــالس  إلــى 
تجار  واألوهام:  الكالم  وباعة  واالنتهازيون 
االنتخابات، وأمامنا نماذج من هذه العينات، 
للشباب  الجماعي«  »العمل  تدريس  يتم  فهل 

لتحضيرهم للمستقبل؟

❐ بينما تتهيأ الشقيقة الجزائر النتخاب رئيس 
للبالد، ندعو للجزائريني من قلوبنا بكل التوفيق في 
وأمنها  وحدتها  ويضمن  نهضتها  يقود  من  اختيار 
الشعبني  بني  األخوة  أواصر  ويحيي  واستقرارها 
أشقاؤنا  ليزور  الحدود  ويفتح  واملغربي،  الجزائري 
الرباط ويطلعون بأنفسهم على تسمية مدن جزائرية 
العاصمة، وحصريا  قلب  في  رباطية  عـلى شوارع 
بـ 5 مدن، هي شوارع: الجزائر، وهران، تلمسان، 
عنابة وتندوف. إنها رسالة محبة خاصة باألشقاء.  

الرباط تنفتح على ثقافات الشعوب الجارة

معهد جامعي جديد للدرا�سات الإ�سبانية الربتغالية

اأين املفر.. �سيجارة »تقتل« بدرهمني ون�سف!؟ 

و�سبه »خبزة« متلأ البطون بالأمرا�ض بدرهم و20 �سنتيما

15 الرباط يا حسرة

تحقيق  العاصمة  جماعة  على  يستحيل 
متطلبات العصر لسكانها وتجارها وهي رهينة 
تركيبة  في  سواء  املاضي،  من  جماعية  هياكل 
مجلسها ولجانه، أو في فبركة األقسام واملصالح 

والدواوين واملديريات، وحتى املقاطعات.
وال  حاضرا،  التنمية  هاجس  أبــدا  يكن  فلم 
لجلب  قــاعــدة  وتأسيس  االستثمار  تشجيع 
للنهوض  محكم  مخطط  إرســاء  وال  املشاريع 
الثقافية  املــؤهــالت  توظيف  عبر  بالسياحة 
ومقر  الثقافية  العاصمة  هي  ملدينة  العاملية 
األكاديمية للمملكة، منها صدح فكر عميد األدب 

املغربي.
جماعة لم تفكر يوما في االستفادة من كنوز 
بتنظيم  للعالم، وذلك  بها  الثقافة واإلفادة  هذه 
الرباط، وفي  أكاديمية وأدبية هنا في  جلسات 
جماعة   ..15 وعددها  معنا  املتآخية  العواصم 
إبراز نهضة  في  »حقها« وواجبها  لم تستعمل 
بعلماء  عليا  مــدارس  من  الجامعة  مؤسسات 
ومفكرين  كبار  بأساتذة  رائــدة  وكليات  أكفاء، 
العاصمة في  مقتدرين نوابغ، ولم تدرج علماء 
برامجها، بل اكتفت بلجان سمتها »ثقافية« تعلم 
األطفال أغنية »قطتي صغيرة واسمها كوميرة«، 

وتوزع ريع املنح على الجمعيات املحظوظة.
الثقافية  األفكار  احتضان  عليها  فالجماعة 
لقاءاتها  تنشيط  في  املثقفني  بإشراك  النيرة، 
لديهم  والــذيــن  الثقافة  هــذه  بــرمــوز  الدولية 
بندواتهم  أسبوعيا  ويفيدون  عاملية  شهرة 
مدينة  فــي  هنا  أنهم  لتأكيد  ومحاضراتهم، 

األنوار والتنوير.
الجماعة  قــررت  مــا  إذا  رجـــاء:  فقط  ولنا 
يبتعد  أن  األحسن  فمن  املفكرين،  من  التقرب 
الفكرية،  واألنشطة  اللقاءات  عن  منتخبونا 

لألسباب املعروفة.

 بقلم: بوشعيب اإلدريسي

شهادة عن رائد من رواد شعر الزجل، 
أبدع أكثر من مائة مقطوعة زجلية أغنى 
جهة  من  وساهم  الفنية،  الساحة  بها 
أخرى بحكم وظيفته األمنية كعميد لألمن 
في  مواليدها،  من  وهو  الرباط  في  هنا 
املواطنني.  من  األمنية  املؤسسة  تقريب 
بناني،  الطاهر  بن  سعيد  املرحوم  إنــه 
ــاتــه بشهور  ــذي أعــد كــتــابــا قــبــل وف الـ
يتضمن جل أشعاره من سنة 1971 إلى 

.2008
وفي مقدمة هذا الكتاب »واحة املنى«، 
كــتــب هـــذه الــفــقــرة: ))هــــذا، وإمــعــانــا 
بعد  سيما  الشعرية،  مليوالتي  وتحفيزا 
أضاعف  بــأن  أطمح  العمل،  من  تفرغي 
جـــهـــودي إلغـــنـــاء رصـــيـــدي الــشــعــري 
والــغــنــائــي، وكــذا اإلســهــام فــي تطوير 
وتحديث األغنية املغربية بشكل يجعلها 
ولحنا  شعرا  الشرقية  مثيلتها  تنافس 

وأداء(( انتهى.
غير أن القدر لم يمهل الشاعر بن الطاهر 
بالرفيق  فالتحق  حلمه،  لتحقيق  بناني 
كلماته  لحن  الــذي  الــرائــد  وهــو  األعلى 
البيضاوي  أحمد  املــرحــوم  املوسيقار 
وغـناها عمالقة الطرب، كإسماعيل أحمد 
وعبد  الــغــاوي  ومحمد  آمنا  والثالثي 
ونادية  عبده  والبشير  الجامعي  املنعم 
بركات  وإبراهيم  محمد  وسعاد  أيــوب 

ومنى أسعد وعزيزة مالك وغيرهم.
ــر لــرجــال  ــوجــه اآلخـ ــادة تــبــني ال شــه
في  كــبــار  رواد  وفــيــهــم  ــن  األمـ ــســاء  ون
الناس  ومعاناة  أفراح  يترجمون  األدب 
الرائد  هلل  ورحــم  الزجلية،  بأشعارهم 

الرباطي سعيد بن الطاهر بناني.

الكل يشتكي من األمراض التي انتشرت بشكل 
يدعو إلى مواجهة الظاهرة بحزم ومسؤولية قبل 
سجائر  بائع  زنقة  كل  رأس  ففي  الكارثة،  وقوع 
التعليمية  املؤسسات  محيط  وفي  بالتقسيط، 
بدرهمني  الواحدة  والسيجارة  متجولون  باعة 
وخمسني سنتيما، والكل يعلم أن بيع التبغ مقنن 
العموم  مع  أماكن مشتركة  في  وتدخينه  بقانون 
الكبرى والحافالت  واملتاجر  واملقاهي  كاإلدارات 
بالقانون  ودائما  ممنوع  إلخ،  واالجتماعات... 

الذي ظل حبرا على ورق.
الصحية  السلطات  ــام  وأم الحوانيت،  وفــي 
أوساخ  من  كارثية  ظروف  في  تباع  والجماعية، 
وزحف الحشرات وملس األيادي »مادة« يسمونها 
اقتنائها وال  خبزة، تستهلك حافية مباشرة بعد 
ما  كل  ليستقر  التطهير،  أو  للتنظيف  تخضع 
دافئة  أحضان  في  ميكروبات  من  فوقها   عشش 
تكوين  انتظار  في  املستهلكني  ومعدات  ألمعاء 
األوبــئــة،  بأفتك  الجسم  تفجر  مرضية  خاليا 
األبيض  كالدقيق  املستعملة  املواد  خصوصا من 
الرخيص الذي يحذر منه كل األطباء، ومن بعض 
الخمائر الكيماوية ومن طريقة الطهي الذي يعلم 

هلل كيف يتم.
تسميه  بما  الحكومة  تفتخر  عندما  ونضحك 

»إنجازا« واملتعلق باستقرار ثمن الخبز في درهم 
تشبهها،  بل  بخبرة،  هي  وما  سنتيما  وعشرين 
ونتألم ألضرارها البالغة ونتأسف لعدم إخضاع 
من  السليمة  التغذية  ملواصفات  الخبزة  هــذه 
والبيع  الطهي  شروط  ومن  الطري  القمح  دقيق 
احترام  مع  الالزمة  »الخميرة«  مادة  واستعمال 

الوقت الكافي لتتالءم مع الدقيق.
التي  الفتاكة  ــراض  األم هــذه  هي  والنتيجة، 
تتفرج عليها املجالس املنتخبة والحقوقية وهي 
والشرايني  السكري  بأمراض  أجسامنا  تنخر 
بدرهمني  الدم.. سيجارة  وارتفاع ضغط  والقلب 
خبزة  وشــبــه  ــتــدريــج،  ــال وب لـتقتل  ونـصـف 
سـنتيما،  وعـشـرين  بـدرهم  األوبـئة  كل  تجمع 
املجالس  بــعــشــرات  حــســرة«  »يــا  والــعــاصــمــة 
هذا  عن  والحكومية ساكتة  واملنتخبة  الحقوقية 
أصاب  ما  على  مسؤولياته  تتقاسم  الذي  الوباء 
في  خصوصا  خطيرة،  أمــراض  من  الرباطيني 

األوساط الشعبية الفقيرة.
أمراض من سيجارة يشرب دخانها املدخنون 
بمعدل 20 سيجارة في اليوم، أي بخمسني درهما 
غالء  من  يشتكوا  أن  يمكنهم  ال  املصاريف  من 
خبزة صحية ولو بثمن خمسة دراهم.. فأين املفر 

من سموم السجائر أو من أمراض الخبز؟ 

شهادات من الرواد

حديث العاصمة

الكبير  الفنان  للمرحوم  الــصــورة 
الـــذي فاجأ  ــدع حــســن مــيــكــري،  ــب امل
املهتمني سنة 1957، بأسلوب جديد يف 
الغناء واللحن والكلمات، أسلوب انتشر 
لإلعالن  املعمور،  أرجـــاء  يف  بسرعة 
»اإلخوان  مجموعة  ميالد  عن  بذلك 
املرحوم  بقيادة  الستينات  يف  ميكري« 
ويونس  جليلة  إخــوانــه:  وعــضــويــة 
شهرتهم  ــم  ــ ورغ الــذيــن  ــود،  ــم ــح وم
لم  الــعــاملــيــة،  وجنوميتهم  الــواســعــة 
يغتروا ولم يرحلوا عن منزلهم بقصبة 

األوداية التي اشتهرت بشهرتهم.
مدينة  مــن  أصلها  ميكري  عائلة 
الشقيقة  مـــن  ــا  ــ ــذوره ــ وج وجـــــدة، 
اجلــزائــر، رحــم اهلل املــبــدع املــرحــوم 
فهم  إخوته،  أعمار  اهلل  وأطــال  حسن 
بتضحياتهم  لهم  ونعترف  قلوبنا  يف 

وحبهم للمملكة.

مدينة الأنوار 

والتنوير يف حاجة 

اإىل مثقفيها

أسرار العاصمة



«»

 نور الدين هراوي
ــارت الــجــمــاعــة الــقــرويــة  صــ
تنهج  ســطــات،  بإقليم  كيسر 
تنظيم  مـــن  ــار  ــثـ اإلكـ ســيــاســة 
الدولية  وامللتقيات  ــدوات  ــن ال
وأخرى محلية، تتخللها رحالت 
أرض  خارج  مكوكية  وسفريات 
الوطن بدافع اكتساب الخبرة في 
مجال تسيير الشأن العام وجلب 
استثمارات تنموية، والتي يدير 
شؤونها الترابية حزب األحرار، 
غير أن واقع املركز القروي الذي 
يبعد بحوالي 30 كلم عن عاصمة 
من  آخر  الشاوية، يكشف وجها 
التسيير، نظرا ملا تعيشه العديد 
املذكورة  بالقرية  الــدواويــر  من 
البنية  غياب  يكشفه  إهمال  من 
العمومية  ــارة  ــاإلن ك التحتية، 
ــاري الـــصـــرف الــصــحــي  ــجـ ومـ
والــطــرقــات،  املــســالــك  وتعبيد 
ــن املــجــاالت غير  وغــيــر ذلـــك م
املهيكلة، مما جعل معظم السكان 
يصابون بخيبة أمل من املجلس 
ــرأســه حــزب  املــنــتــخــب الـــذي ي
تنظيم  يفضل  الذي  »الحمامة«، 
الفارغة  والسفريات  امللتقيات 
السكان  بشؤون  االهتمام  على 

الذين صوتوا عليهم، عالوة على 
العنوان  والعشوائية:  الفوضى 
ــوعــي  ــســوق األســب ــل الـــبـــارز ل
كل  الناس  عامة  تقصده  ــذي  ال
بــدون  بقي  ــذي  والـ جمعة  ــوم  ي
تحول  حتى  حقيقية  إصالحات 
والزواحف  للحشرات  مرتع  إلى 
ومـــطـــرح لــلــنــفــايــات ومــصــدر 
ــروائــح الــكــريــهــة، مــمــا أدى  ــل ل
األطفال  من  العديد  إصابة  إلى 
له  املحادية  التعليمية  باملدارس 

بشتى األمراض.
املحلي  املــجــلــس  ــان  كـ وإذا 
املذكورة،  الجماعة  يسير  الــذي 

ــي  ــم مــا تــزخــر بــه مــن أراض رغ
ــالت فــالحــيــة  ــؤهـ شــاســعــة ومـ
وسياحية كبرى، والتي استغلها 
وقــدم  االنتخابية،  حملته  فــي 
من  معسولة  وعـــودا  بشأنها 
من  بالعديد  املسالك  تقوية  أجل 
هشاشة  تعاني  التي  الــدواويــر 
مع  املستويات  كل  على  البنية 
االجتماعية  الــخــدمــات   تـــردي 
بالتسيير  والصحية واالستفراد 
ــة فــقــط،  ــوريـ وبــمــعــارضــة صـ
ــل، فــإنــه  ــاك ــش ــرهــا مـــن امل وغــي
االنتخابي  برنامجه  كل  ضــرب 
بــعــرض الــحــائــط، خــاصــة وأن 

على  أشرفت  املجلس  هذا  والية 
السكان  ينتظر  بينما  نهايتها، 
الحصار  لرفع  العمالة  تدخل 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن املــشــاريــع 
حملها  التي  التنفيذ  املوقوفة 
دون  للقرية  التنموي  املخطط 
املرجوة،  األهداف  إلى  الوصول 
ومشروعة  حارقة  أسئلة  لتطرح 
كيف  إذ  ــان،  ــســك ال ــرف  طـ مــن 
كيسر  جماعة  رئيس  سيستقبل 
أخنوش  حزبه  أمني  التجمعي، 
زيارته  عن  األخبار  تــروج  الــذي 
برنامج  »إطار  في  قريبا  لإلقليم 
100 يوم 100 مدينة« باعتبارها 
قلعة انتخابية للجماعة، والقرية 
ملحوظا،  تنمويا  شلال  تعاني 
املسير  الــحــزب  يستطع  لــم  إذ 
سكاني،  مطلب  أدنـــى  تحقيق 
األسبوعي  السوق  تغيير  وهو 
املسلمني  عيد  الجمعة  يــوم  من 
إلى يوم آخر؟ وكيف لهذا الحزب 
أن يراهن على الفوز بانتخابات 
مع  التواصل  إلى  ويدعو   2021
من  الشاملة  والتعبئة  السكان 
خالل  من  قوي  مغرب  بناء  أجل 
القرية  بينما  أخنوش،  ملتقيات 

التي يشرف عليها منكوبة؟
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ما يجري  ويدور يف المدن

اتهام جمل�س »الأحرار« بالتباهي بال�سفريات واإهمال املطالب الأ�سا�سية للمواطنني

إعداد: زهير البوحاطي

عيـن على الشمال

مختصرات شمالية
عمالة  لعامل  موجهة  شكاية  فــي   ■
املواطنني  من  العديد  يشتكي  املضيق، 
التحتية  البنية  غياب  الفنيدق،  بمدينة 
الصرف  مجاري  وخصوصا  بأحيائهم، 
أن  ــك  ذل العمومية،  ــارة  ــ واإلن الصحي 
سكانها  حصل  التي  األحياء  من  العديد 
الجماعة  ــن  م الــبــنــاء  تــراخــيــص  عــلــى 
الترابية، تفتقر أحياؤهم للبنية التحتية، 
السكن،  شــروط  أبسط  فيها  تنعدم  كما 

حسب الشكاية.

للحسابات  األعــلــى  املجلس  عــزم  بعد   ■  
سارعت  للجمعيات،  املقدم  الدعم  افتحاص 
تغطية  إلــى  بالشمال  الجماعات  من  العديد 
على  الــدعــم  تــوزيــع  أي  بــالــغــربــال،  الشمس 
في  الجماعي،  املجلس  من  املقربة  الجمعيات 
رغم  الجمعيات  مــن  العديد  إقــصــاء  تــم  حــن 
تم  وبالتالي،  املتميزة،  وأنشطتها  حضورها 
اختيار »جمعيات« األحياء الشعبية التي تساهم 
االنتخابية  حمالتهم  خالل  املنتخبن  دعم  في 
أرض  على  الجمعيات  لهذه  وجود  ال  أنه  رغم 

الواقع.

من  كبيرة  كمية  سرقة  تمت  بعدما   ■
التي  »مارك1«  مــاركــة  منها  السجائر 
اشــتــهــرت خــالل األيـــام املــاضــيــة بمدن 
املــتــوســطــي،  طنجة  بــمــيــنــاء  ــشــمــال،  ال
على  املــســؤولــة  الجهات  بعض  أقــدمــت 
اعتقال  وتــم  املــوضــوع  في  تحقيق  فتح 
العديد من األشخاص الذين يوزعون هذه 
من  مجموعة  في  البائعني  على  السجائر 
يبيعون  الذين  خصوصا  الشمالية،  املدن 
بالشوارع  املهربة  األجنبية  السجائر 
التحقيق  وبعد  املـــدارس،  ــواب  أب ــام  وأم
العاملة  العناصر  أن بعض  معهم، اتضح 
بامليناء متورطة في هذه القضية التي يتم 

التحقيق فيها تحت سرية تامة.

سطات

مواقع  عبر  التهريب  أباطرة  دعا 
ــمــاعــي وغــيــرهــا  الــتــواصــل االجــت
وقفة  تنظيم  إلـــى  ــل،  ــوســائ ال ــن  م
 19 الثالثاء  يوم  صباح  احتجاجية 
الــحــدودي  باملعبر  الــجــاري  نونبر 
إغالقه  على  احتجاجا  سبتة«،  »باب 
في وجه  املاضي  أكتوبر   9 يوم  منذ 
السلع سواء بواسطة  تهريب  عملية 

السيارات أو عبر »الحمالة«.
ــدعــوة مــن أجل  ــد وجــهــت ال وق
بالخصوص  الوقفة  هــذه  تنظيم 
والرجال  النساء  من  لـ»الحمالة«، 
الذين »يستعملون« من طرف هؤالء 
األباطرة الذين يختبئون ويدفعون 
على  للضغط  البسطاء  بــهــؤالء 
إعادة  أجل  من  املسؤولة  الجهات 
التهريب،  ــه  وج فــي  املعبر  فتح 
التي  الفوضى  إرجــاع  وبالتالي، 

كان هذا املعبر مسرحا لها.
أجل  من  الدعائية  الحملة  ورغــم 
ساندها  التي  الوقفة  هــذه  تنظيم 
اإلعالم املحلي بمدينة سبتة املحتلة 

للتهريب  داعمة  بحملة  يقوم  الــذي 
واقتصاد  مصلحة  في  يصب  الــذي 
املدينة ويعود على املغرب بالفوضى 
التي تنجم عنها إصابات  والكوارث 
السلع،  حاملي  صفوف  في  ووفيات 
الذين يبيتون في الطرقات واملمرات 
من أجل الولوج إلى سبتة، لكن هذه 
غياب  بسبب  بالفشل  بــاءت  الوقفة 
السلطة  أغلقت  فيما  السلع،  حاملي 
وجه  في  املعبر   اإلسبانية  األمنية 
الذين  خصوصا  العاديني  املواطنني 

يشتغلون باملنازل من الدخول، وهذا 
ما سبب في االكتظاظ والتجمهر على 
أي  ترفع  أن  دون  املغربي  الجانب 

شعارات أو تنديدات.
الحكومة  مندوبية  فقدت  وبعدما 
»طراخال2«  فتح  في  أملها  بسبتة 
بدورها  أعلنت  للتهريب،  املخصص 
غير  أجل  إلى  التهريب  عملية  وقف 
املغرب  اســتــمــرار  على  ردا  معلوم 
بهذا  االهــتــمــام  وعـــدم  الصمت  فــي 
الجارة  يقلق  صــار  الــذي  املوضوع 

الخاصة  الشركة  أن  كما  اإلسبانية، 
التي تم تكليفها بتنظيم عملية خروج 
املندوبية  طــرف  من  السلع  حاملي 
عوضت  والــتــي  بسبتة  الحكومية 
املهمة،  هذه  في  اإلسبانية  الشرطة 
وبعد خسارتها لهذه الصفقة، أعلنت 
ممثلة  ضد  دعــوى  رفــع  بصدد  أنها 
املعبر  فتح  يتم  لم  إن  مدريد  حكومة 

أو توفير البديل.
وفي نفس السياق، نظم العشرات 
من أصحاب املحالت التجارية بمدينة 
املاضي،  األسبوع  املحتلة،  مليلية 
فتح معبر  وقفة احتجاجية من أجل 
»بني أنصار« املغلق بدوره ألكثر من 
السلع،  تهريب  عملية  وجه  في  سنة 
أصــحــاب  ــن  م طــويــل  فبعد صــمــت 
من  الرئيسيني  املستفيدين  املحالت 
أباطرة  جانبهم  إلى  السلع  تهريب 
ومــافــيــا الــتــهــريــب، خــرجــوا هــذه 
الضغط  أجــل  من  لالحتجاج  ــام  األي
لهذين  الفوضى  إلعــادة  املغرب  على 
املعبرين، حسب العديد من املراقبني.

اأباطرة التهريب يف�سلون يف تنظيم وقفة لفتح معرب »باب �سبتة«

الفقيه بن صالح

حقوقيون يطالبون باإمتام م�سروع 
تنمية جماعة يف الفقيه بن �سالح

  محمد الحنصالي
أحد  فــرع  اإلنــســان  لحقوق  املغربي  املركز  وجــه 
جهة  مجلس  رئيس  إلى  تذكيرية  رسالة  بوموسى، 
التدخل  ضرورة  إلى  فيها  دعاه  خنيفرة،  مالل  بني 
من أجل إتمام ما تبقى من مشروع تهيئة جماعة أحد 
الفقيه  إقليم  الغربية  موسى  بني  دائــرة  بوموسى 
بتاريخ  أشغاله  انطالقة  أعطيت  والذي  صالح،  بن 

2017.06.01 ولم تنته لحد كتابة هذه الرسالة.
عدم  الرسالة،  ذات  في  الحقوقي  املركز  وسجل 
 12 في  حــددت  التي  املشروع،  إنجاز  مدة  احترام 
مع  الجهة  رئــيــس  تفاعل  ــدم  ع مستغربا  شــهــرا، 
الرسالة نفسها، التي كان املأمول فيها إحاطة الفرع، 
بعض  أو  بجميع  بوموسى  أحد  ساكنة  خالله  ومن 
املعطيات التي تقف حاجزا أمام إتمام هذا املشروع، 
وذلك في إطار الحق في الحصول على املعلومة، كما 
مع  التعامل  ضــرورة  إلى  الجهة،  رئيس  الفرع  دعا 
فتح  خالل  من  وحــزم،  جدية  بكل  الرسالة  موضوع 
تبقى  ما  بإتمام  التعجيل  مع  ونزيه،  شفاف  تحقيق 

من مشروع تهيئة مركز الجماعة.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الرسالة، قد تم توجيهها 
إلى كل من والي جهة بني مالل خنيفرة وعامل إقليم 
الفقيه بن صالح ورئيس دائرة بني موسى الغربية 
وقائد قيادة أحد بوموسى، مذيلة بمرفقات تضمنت 

صورا توثيقية.

مقر جماعة كيسر

تتقاسم عمالة إقليم الحسيمة مع 
نسبة  وشفشاون،  تطوان  عمالتي 
كبيرة من الجماعات القروية الكبيرة 
مهمة  ثلجية  تساقطات  تعرف  التي 
وكثيفة حيث تصل درجات الحرارة 
بها هذه األيام إلى ما تحت الصفر، 
وبما أن سكان العديد من القرى التي 
تشهد مثل هذه التساقطات الثلجية، 
عن  وتنقطع  أيامها  أســوء  تعيش 
األطفال  يحرم  كما  الخارجي  العالم 
ينتظرون  واملــرضــى  املـــدارس  مــن 
الفرج، وفي خطوة استباقية، عقدت 
ترأسه  اجتماعا  الحسيمة  عمالة 
عامل اإلقليم يوم 15 نونبر الجاري، 
من أجل االستعداد واتخاذ التدابير 
سوء  ملواجهة  الالزمة  واإلجــراءات 
تعرفها  ــتــي  ال الــجــويــة  ــوال  ــ األحـ
لعمالته، خصوصا  التابعة  املناطق 

وقد  الجبال،  قمم  على  املتواجدة 
رؤساء  من  العديد  االجتماع  حضر 
التجهيز  مصلحة  منها  املصالح 
والنقل واألجهزة األمنية والعسكرية 
الصحة  ومندوبية  املدنية  والوقاية 
يدخل  التي  املصالح  من  وغيرها 
تخصصهم،  نطاق  في  املجال  هذا 
الدعم  أشكال  تقديم جميع  أجل  من 
واملساعدة واإلغاثة للمواطنني داخل 

املناطق التابعة لعمالة الحسيمة.
تماما  يختلف  ــر  ــ األم أن  غــيــر 
بالنسبة لعمالتي تطوان وشفشاون، 
حيث التزم املسؤولون الصمت، رغم 
واألمطار  البرودة  الشديدة  الرياح 
الثلجية  والــتــســاقــطــات  ــقــويــة  ال
درجــات  فــي  الشديد  واالنــخــفــاض 
املناطق  تــجــتــاح  ــتــي  ال الـــحـــرارة 
اإلقليمني،  لهذين  التابعة  الجبلية 

دراســـة  أجـــل  ــن  م يجتمعوا  ولـــم 
التي  القروية  بالجماعات  األوضاع 
وصفها  ثلجية  تساقطات  تعرف 
ولم  بالقوية  املواطنني  من  العديد 
ــن قبل  تــشــهــدهــا هـــذه املــنــاطــق م
طيلة  واستمرارها  لكثافتها  نظرا 
مديرية  بالغ  حسب  األسابيع،  هذه 

األرصاد الجوية.
تشكيل  عــدم  أو  غياب  وبسبب 
لــجــن املــراقــبــة والــتــتــبــع مــن أجــل 
من  للعديد  والعون  املساعدة  تقديم 
الجبال، حيث  القرى املحاصرة بني 
ظل  الطرقية،  املسالك  جميع  أغلقت 
سكان هذه املناطق محاصرين دون 
أي تدخل من السلطات املعنية ولو 
الجهات  عن  الحجاب  يرفع  ببالغ 
لحد  صامتة  الزالت  التي  املسؤولة 

اآلن بكل من تطوان وشفشاون.

ال�سلطات املحلية يف ال�سمال ت�سابق الزمن �سد موجة الربد 



 حفيظ صادق 
»ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء«، نداء 
البيئة بالصويرة، وإلى  أتوجه به إلى كل مسؤول عن 
كل غيور على كل ما هو أخضر وخصوصا الغابة التي 
بالبيئة،  املهتمة  الجمعيات  كل  وإلى  باملدينة،  تحيط 
على  أشرفوا  من  بني  أبرمت  التي  باالتفاقية  للتذكير 

الحزام األخضر.
إلى وضعية  التفاتة بسيطة من املسؤولني  فاملرجو، 

باملدينة  األخضر  الحزام 
ــح عــنــوانــا  ــب الــــذي أص
فالغابة  لإلهمال،  كبيرا 
يحتلها شباب ومختلون 
الكحول،  وشاربو  عقليا 
ــهــا  ــي ــري ف ــشــ ــ ــت ــســ ــ وت
ــال،  ــ الـــقـــاذورات واألزبـ
»على  تقطع  واألشــجــار 
مما  عـــدي«،  بــن  آ  عينك 
أسئلة  وضع  إلى  يحيل 
جــوهــريــة: مــا هــو دور 

إدارة املياه والغابات إن لم تعنت ببيئة الصويرة؟ وأين 
هي أموال الشعب التي تصرف على هكذا مشاريع؟

ال من مجيب، لتستفحل ظاهرة بيع املخدرات داخل 
الغابة للشباب والشابات وتالميذ املدارس، في وضعية 

يزيدها تفاقما، النقص في عدد رجال األمن.
سيدي  وغابة  الديابات  قرية  غابة  دمــرت  أن  فبعد 
مكدول، لم يبق ملمارسي الرياضة مكان طبيعي يلجئون 
فهل  لألوكسجني،  مصدر  ككل  للمدينة  يبق  ولم  إليه، 
مناسبة  انــتــظــار  علينا 
أو  للبيئة  العاملي  اليوم 
الغابة أو وزيارة مسؤول 
لكي ننظف واجهة الحزام 

األخضر؟
على  ضــحــكــا  ــا  ــان ــف ك
الـــذقـــون، يــجــب إعــطــاء 
يستحق  ــن  ملـ الــفــرصــة 
عن  باحث  هو  ملن  وليس 
ويجعل  مصالح شخصية 
قنطرة  ــيــة  املــســؤول مــن 

للوصول بسرعة. 

تلكس

قريبا  املرتقبة  الــزيــارة  قبل 
ــوش، رئـــيـــس الــتــجــمــع  ــ ــن ــ ألخ
الوطني لألحرار، إلقليم سطات 
 100 يوم   100« برنامج  إطــار  يف 
احمللي  الــفــرع  يعيش  مــديــنــة«، 
انشقاقات  ــام  األي هــذه  للحزب 
بسبب أخطاء ارتكبتها املنسقية 
وانفرادها بالتسيير واستقطابها 
منتمني  غـــربـــاء  ألشـــخـــاص 
لها،  موالية  وجمعيات  ألحــزاب 
مقربة  محلية  مــصــادر  حسب 
جعل  الــذي  الشيء  احلــزب،  من 
بــعــض املــنــاضــلــني يــدخــلــون يف 
يف  ــزب،  احلـ منسق  مــع  مشاكل 
ــض الــنــســاء  ــع ــري ب ــ ــني، جت ــ ح
املوصوفة  وضمنهم  التجمعيات 
ــرأة احلــديــديــة وهــي إطــار  ــامل ب
بوكالة املاء، اتصاالت مكثفة من 
اجلميع،  غضب  امتصاص  أجــل 

إلجناح لقاء الوزير.
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ف�شائح بيئية يف احلزام الأخ�شر لل�شويرة
الصويرة

املكتب الوطني للكهرباء 

يختبئ وراء مقاول 

للتنكيل باملواطنني

  محمد شجيع 
في قرار غير مسبوق، منذ أن تم تأسيس املكتب 
على  سلبا  محالة  ال  سيؤثر  للكهرباء،  الوطني 
املواطن املقهور الذي أثر فيه غالء املعيشة واملواد 
تعيش  كمريرت  مدينة  في  خصوصا  األساسية، 
غالبية سكانها على دراهم املتقاعدين ودخل الحرف 
أمام  اليوم  أنفسهم  مريرت  سكان  وجد  البسيطة، 
قانون جديد ليس في علم الغالبية ولم تتم اإلشارة 
إليه في الوثائق وتعميمه ليصل للمواطن، يتجلى 
في تسليم أمر النزع والتزود باإلنارة لفائدة مقاول 
بعيدا  للكهرباء  الوطني  املكتب  يبقى  لكي  خاص، 
املواطن  يبقى  وبالتالي،  النزاعات،  عن  البعد  كل 
في  شــرع  الــذي  املــقــاول  مع  مباشرة  مواجهة  في 
مشوار العمل باملدينة، بقطع التيار عن العديد من 
الوهلة  التيار منذ  املنازل وإصدار إشعارات بقطع 
األولى، وهذا األمر يخص ساكنة مريرت فقط على 
مستوى اإلقليم والذين سيجدون مستقبال أنفسهم 
منذ  عاشوه  أن  لهم  يسبق  لم  جديد  قانون  أمــام 
عنهم  التيار  وقطع  بالظالم  مهددون  وأنهم  عقود، 
العمليات  هاته  مقاليد  سلمت  حيث  أبنائهم  وعن 
للكهربائيني )التريسيانات( لقطع التيار بعيدا عن 
موظفي وتقنيي املكتب الوطني للكهرباء، فالخدمات 
مباشرة  مع  حذفت  املكتب  هذا  شعار  كانت  التي 
املادة  بهذه  والتزود  القطع  أمر  لعمله، وأن  املقاول 
ولم  خاص  مقاول  اختصاص  من  أصبح  الحيوية 
يعد من مصلحة املكتب الوطني للكهرباء، وأن قانون 
اإلشعار بقطع التيار لم يعد له أي أثر قانوني كما 
كان سالفا، وأن األمور تسير في اتجاه غير معروف 
املجهول، مما  باملدينة يسير نحو  الكهرباء  وقطاع 

سينعكس سلبا على املواطن املريرتي.
تحجاويت،  حي  من  مواطنا  أن  بالذكر،  جدير 
توصل مؤخرا بفاتورة تحمل مبلغ 4231.12 درهما 
الوضع،  هــذا  وأمــام  فقط،  املنزلي  االستهالك  عن 
يتطلب األمر تدخل باشا املدينة وقائدي املحلقتني 
املتدخلني،  وجميع  اإلقليم،  وعــامــل  ــني،  ــت اإلداري
العداد  ونزع  قطع  تفويت  بخصوص  النظر  إلعادة 
والتزود بالكهرباء ملقاول خاص بدون علم الساكنة 
اليد عن  للكهرباء  الوطني  املكتب  والسلطات ورفع 
في  بالظالم  مهددين  أصبحوا  املواطنني  ألن  األمر، 

كل وقت، وملا ينتج عن ذلك من عواقب مستقبال.

على هامش مؤتمر حقوق الطفل

  عزيز الفاطمي 
ومتفائل  جاحد  بني  اختالف  يقع  يكاد  ال 
بالدنا  تنهجها  التي  الحثيثة  الخطوات  حول 
االنــخــراط  أجــل  مــن  املستويات  أعــلــى  على 

الالمشروط في ما يتعلق بحقوق 
األممية،  املــقــررات  وفــق  الطفل  
ــة على  ــادق ــص حــيــث تــعــتــبــر امل
الطفل  بحقوق  املتعلقة  االتفاقية 
العالم،  األكثر تصديقا عليها في 
وعلى إيقاع هذه األجواء األممية، 
األسبوع  بحر  مراكش  احتضنت 
 16 ــدورة  الـ فعاليات  املنصرم، 
الطفل،  لحقوق  الوطني  للمؤتمر 
اليوم  مــع  ــدورة  ــ ال تــزامــنــت  إذ 
املنبثق  الطفل  لحقوق  العاملي 
عن هيئة األمم سنة 1959، ليتم 
كل  مــن  نوفمبر   20 تخصيص 
سنة، يوما عامليا لحقوق الطفل، 
ومن أهم هذه الحقوق: الحق في 
الحق  الغذاء،  في  الحق  التعليم، 
الحياة،  في  الحق  الصحة،  في 

الحقوق،  هذه  على  وبناء  الهوية.  في  والحق 
إحساسا  طياته  فــي  يحمل  بــســؤال  أتــوجــه 
تغمره اإلنسانية تجاه شريحة من األطفال أو 

ما يطلق عليهم أطفال الشوارع، الذين تختلف 
بالغني  إلــى  ومراهقني  صبيان  من  أعمارهم 
ذكورا وإناثا، وكل في حالة نزاع مع القانون 
قاسمهم  مآسيهم،  ومسببات  أسباب  تتنوع 
املشترك وضع ال يليق بكرامة اإلنسان، فحال 

هؤالء األطفال ال يحتاج لتأكيد، فقط اخرجوا 
إلى شوارع مراكش ولكم فيها ما ال ترضونه 
تعرف  املتجددة  الحاضرة  فشوارع  ألبنائكم، 
حرموا  أطفال  اإلنسانية،  الكارثة  هذه  تنامي 

والحق  األبــوي  والحنان  العائلي  الــدفء  من 
مشروع  وأصــبــحــوا  والــحــيــاة،  التعلم  فــي 
املاكر،  املتسول  منهم  محترفني،  مجرمني 
هذه  نصيب  فما  املغتصب..  الضعيف  ومنهم 
أو على  األممية،  الحقوق  الشريحة من الئحة 
من  هني  بجزء  ولو  التمتع  األقل 

هذه الالئحة؟
ــدد، أتــوجــه  ــصـ وفـــي هـــذا الـ
بنداء استغاثة إلى برملان الكبار 
وبرملان األطفال واملرصد الوطني 
لحقوق الطفل، وإلى كل املنظرين 
واملقررين واملنفذين، ألن يبادروا 
إلى إيجاد حلول ناجعة وعاجلة 
على  االجتماعية  الشريحة  لهذه 
من  األطفال  هــؤالء  انتشال  أمــل 
التشرد  لبحر  العاتية  األمـــواج 
والتحرش  التعنيف  جحيم  ومن 
ممكن  ــحــل  ــال ف ــاب،  ــصـ ــتـ واالغـ
بتظافر جهود كل الجهات املعنية 
مادام  قوية  وإرادة  وطني  بحس 
أعداد هذه  التغلب على  باإلمكان 
العالم  من  وإنقاذها  وضعها  وعلى  الشريحة 
لجميع  وطن  فاملغرب  فيه،  تغرق  الذي  املظلم 
املغاربة ومن حق الجميع أن ينعم بالكرامة في 

الحياة والتمتع بالحقوق.  

مراكش 

الزمامرة

اإلقاء القب�ش على اأكرب مروج 

للمخدرات بالزمامرة
  األسبوع

قامت فرقة تابعة للمركز الترابي للدرك امللكي بالزمامرة، يوم 
بسيدي  امللكي  الدرك  قائد سرية  مع  بتنسيق  املاضي،  الخميس 
بنور، بحملة تمشيطية على بعض املروجني للمخدرات باملنطقة، 
أسفرت عن إلقاء القبض على أكبر مروج للمخدرات باملنطقة بدوار 
سيدي علي الفاسي على مشارف جماعة أوالد عمران، وحجز كمية 
مهمة من املخدرات قدرت بكيلوغرام واحد، والذي سبق أن صدرت 
في حقه مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، سواء 
أن  العلم  مع  امللكي،  الــدرك  مصالح  أو  األمن  مصالح  طرف  من 
املوقوف يقطن بدوار العثامنة بجماعة الغنادرة، كما أسفرت هذه 
الحملة أيضا عن إلقاء القبض على شخص آخر بدوار العروجة 
فيه  فر  الذي  الوقت  املخدرات، هذا في  وبحوزته كمية مهمة من 

شخص ثالث من منزله وتم حجز كمية كبيرة من القنب الهندي.
املنطقة،  ساكنة  لدى  كبيرا  استسحانا  الحملة  هذه  وخلفت 
أجل  من  التمشيطية  الحمالت  هذه  تستمر  أن  يتمنون  الذين 
والخمور،  الهلوسة  وأقــراص  املخدرات  ترويج  ظاهرة  محاربة 

قصد تخليص أبنائهم من التعاطي لهذه السموم الخطيرة.
وجدير بالذكر، أن مصالح الدرك امللكي بالزمامرة، تقوم بشكل 
مستمر بحمالت تمشيطية، بتنسيق مع قائد سرية سيدي بنور، 
قلة  في  واملتمثلة  تواجهها،  التي  البشرية  اإلكراهات  من  بالرغم 

عدد أفراد الدرك امللكي مقارنة مع عدد السكان املنطقة.

سوق السبت أوالد النمة

مواطنون يطالبون بتح�شني اخلدمات املرتدية لـ»ات�شالت املغرب«
  غط الكبير

طلبات  مع  التجاوب  تداعيات  الزالــت 
الياسمني  حــي  خــصــوصــا  املــواطــنــني، 
الفقيه  بإقليم  النمة  أوالد  السبت  بسوق 
لتوفير  هوائي  القط  بإحداث  صالح،  بن 
األنترنيت  خــدمــات  وتحسني  الصبيب 
ردود  من  الكثير  تثير  املحمول،  والهاتف 
الحقيقية  األسباب  عن  متسائلني  األفعال، 
كانت  الــذي  الهوائي  الالقط  حــذف  وراء 
بشارع  إنجازه  تريد  املغرب«  »اتصاالت 
موالي إسماعيل، بعدما صرفت عليه أمواال 
استوفى  املــشــروع  هــذا  أن  ورغــم  طائلة، 
ير  لــم  فإنه  القانونية،  الــشــروط  جميع 
هو  األمر،  في  الغريب  أن  غير  بعد،  النور 
آخر  بطلب  تقدمت  املغرب«  »اتصاالت  أن 
إلى املجلس الجماعي من أجل الترخيص 
ونصب  إلحداث  العام  امللك  الستغالل  لها 
محطة لالقطات الهوائية للهاتف املحمول، 
أعمال  جـــدول  فــي  كنقطة  أدرج  والـــذي 
خالل  السبت  لسوق  الجماعي  املجلس 
أكتوبر   14 يوم  املنعقدة  العادية  الــدورة 
باإلجماع  رفضه  تم  الذي  الشيء   ،2019
يتم  لم  ملاذا  متسائلني  املجلس،  طرف  من 

بلغت  الذي  األول  الهوائي  الالقط  إنجاز 
نسبة إنجازه مائة في املائة وصرفت عليه 

أموال طائلة؟
وفي هذا اإلطار، فقد تم تذكير »اتصاالت 
املرافق  لجنة  رئيس  طــرف  مــن  املــغــرب« 
الجماعي  باملجلس  والخدمات  العمومية 
الــعــاديــة،  ــدورة  ــ ال ــالل  خ السبت  لــســوق 
بجميع املحطات التي قطعها امللف األول، 
حي  ساكنة  طلب  على  بــنــاء  جــاء  الـــذي 
الهاتف  شبكة  إحـــداث  بشأن  الياسمني 
من  األنترنيت   صبيب  وتقوية  املحمول 
الحي  هــذا  داخــل  الخدمات  تجويد  أجــل 
الذي تقدر ساكنته بحوالي 15 ألف نسمة، 
به  تقدمت  ــذي  ال الطلب  على  بناء  ــذا  وك
املغرب«  لـ»اتصاالت  التجارية  املندوبية 
ببني مالل من أجل الحصول على رخصة 
الربط بالكهرباء ملحطة هيرتزية لالتصاالت 
بحث  انتهاء  على  وبناء  الياسمني،  بحي 
املنافع واملضار املتعلق باملحطة الهيرتزية 
واملوقع   2016 مارس   10 بتاريخ  املنتهي 
ــيــس املــجــلــس الــجــمــاعــي،  ــرف رئ مــن طـ
اإلداريــة  امللحقة  قائد  شهادة  على  وبناء 
تبني  واملضار،  املنافع  بحث  حول  األولــى 

لم  األولــى  ــة  اإلداري وامللحقة  الجماعة  أن 
إحــداث  بخصوص  تعرض  بــأي  تتوصال 
امللف  فإن  وبالتالي،  الهوائي،  الالقط  هذا 
إداريا،  القانونية  الشروط  استوفى جميع 
مما منح شركة »اتصاالت املغرب« إشهادا 
بالترخيص موقع من طرف رئيس املجلس 
الهوائي  الالقط  وتثبيت  إلتمام  الجماعي 
املحطة  هذه  تتوفر  كما  املذكور،  بالشارع 
على خبرات منجزة من طرف خبير قضائي 
محلف يقر بعدم وجود أي أثار على صحة 
اإلنسان من خالل أشعة التردد املنبعثة من 
منجزة  وخبرة  االتصال،  شبكة  هوائيات 
شركة  لدى  به  معترف  قضائي  خبير  من 
التأمني تثبت أن استغالل هذه الهوائيات 
خالية من أي ضرر للساكنة املجاورة، وأن 
الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت ساهرة 

على تطبيق القانون بهذا امليدان.
التخبط  هذا  وأمــام  ذكــر،  مما  وبالرغم 
حي  ساكنة  فإن  املشروع،  هذا  إنجاز  في 
الياسمني بسوق السبت أوالد النمة تطالب 
املغرب«،  »اتــصــاالت  لشركة  العام  املدير 
الالقط  هذا  إخــراج  في  لإلسراع  بالتدخل 
الهوائي إلى حيز الوجود قبل فوات األوان.

مريرت



الخطيب  مـــاجـــدة  ــدأت  ــ ب لــقــد 
سنة  مطلع  فــي  الفنية  حياتها 
»حب  فيلم  1960 بدور صغير في 
القوي  بأدائها  وتميزت  ودلـــع«، 
املخرجني  إعجاب  حصدت  حيث 
بــنــظــراتــهــا الــجــريــئــة وصــوتــهــا 
أن  إلى  أعمالها  فتوالت  الدافئ، 
مطلقة  بطولة  أدوار  تأخذ  بــدأت 
»البيت امللعون« مع  في أفالم مثل 

الفنان كمال الشناوي.
وتوالي  الصعبة  ظروفها  ورغم 
شاركت  فقد  النفسية،  أزمــاتــهــا 
فيلما   130 من  أكثر  في  ماجدة 
ومسلسال تلفزيونيا، ولكنها ظلت 
في  بدورها  تفتخر  حياتها  طيلة 
نالت  الــذي  املصرية«  »دالل  فيلم 
فيه دور البطولة املطلقة ألول مرة 
جسدت  والذي  الفني  مسارها  في 
وقوية  عصامية  امــرأة  دور  فيه 
ونالت   1966 في سنة  الشخصية 

عنه جائزة »الهرم الذهبي«.
ماجدة  كانت  فقد  لي،  وبالنسبة 
وأقرب  صديقة  من  أكثر  الخطيب 
من أخت، حيث كانت اتصاالتها بي 
ال تتوقف لتحكي لي أدق أسرارها، 
بضربات  عاجلها  ــقــدر  ال ولــكــن 
سجون  نزيلة  جعلتها  متوالية 
نهاية  لتختار في  في عدة قضايا، 
هاربة  فرنسا  نحو  الهجرة  األمر 
من تنفيذ أحكام سجنية في حقها 
هناك،  سنوات  عــدة  مكثت  حيث 
تقادمت  أن  بعد  عــودتــهــا  وعــنــد 
سجلها  تثقل  كانت  التي  األحكام 
طيبا  استقباال  وجدت  القضائي، 
وصديقات  أصدقاء  عدة  طرف  من 
ــوســط الــفــنــي ومـــن خــارج  مــن ال
الوسط، وهكذا بادرت لزيارتها في 
بيتها لتهنئتها على سالمة العودة 
وإلجـــراء  جــهــة،  مــن  وطنها  ــى  إل
ــن جهة  ــوار صــحــفــي مــعــهــا م حــ
استقباال حارا  فاستقبلتني  ثانية، 
مثاال  كانت  التي  وهــي  كعادتها، 
كما  الصريحة،  الطيبة  البلد  البنة 
كانت تتعامل مع أصدقائها بطريقة 
اعتزازها  يحترم  الجميع  تجعل 
لنفسها،  واحترامها  بكرامتها 
املثل،  يقول  كما  غدار  الزمن  ولكن 
تبدو  وهي  بماجدة  فوجئت  حيث 
السنني  عشرات  قطعت  قد  وكأنها 
حيث غزت التجاعيد وجهها وظهر 
مالمحها  عــلــى  مــلــحــوظ  ــاق  ــ إره
غادرت  »ملاذا  فسألتها:  الحزينة، 
مصر علما أنك كنت دائما ترددين 
ألصدقائك بأنك بريئة من كل التهم 
فسكتت  بــك؟«،  إلصاقها  تم  التي 
تسللتا  حارتني  دمعتني  ومسحت 
»لقد  أجابتني:  ثــم  عينيها  مــن 
تعرضت ألقسى أنواع الظلم، ليس 
املصري،  القضاء  أخطاء  بسبب 
فالقضاء في بالدنا نزيه والقضاة 
لم  بالسجن  علي  حكموا  عندما 
بعملهم  ســوى  يقومون  يكونوا 
وجدوها  التي  األدلـــة  على  بناء 
ضدي في امللفات التي تم عرضها 
هم  ظلموني  الذين  ولكن  عليهم، 
كيف  عرفوا  الذين  النجاح،  أعداء 

طريقي  ــي  ف ــواك  ــ األشـ يـــزرعـــون 
وضعوا  مؤامرة  يحبكون  وكيف 
دسوا  عندما  حقارتهم  كل  فيها 
قبل  بيتي  داخل  القوية  املخدرات 
نفسي  ألجد  الشرطة  يرشدوا  أن 
القاطع  بالدليل  ثابتة  تهمة  أمام 
الهيروين  ملخدر  أتعاطى  بأنني 
التي  التهمة  وهــي  فيه،  وأتــاجــر 
لها:  فقلت  ــدا«،  ج غاليا  كلفتني 
بــراءتــك«،  على  مصرة  أنــت  »إذن 
فكل  »نعم،  صارمة:  بنبرة  قالت 
إلى  بسببها  دخلت  التي  التهم 
ملفقة  كــانــت  الــســجــون  غــيــاهــب 
من  كل  في  الــزائــدة  ثقتي  بسبب 
هب ودب، وألنني كنت أفتح بيتي، 
أناس  وجوه  في  نومي  وغرفة  بل 
مالئكة،  صور  في  يأتونني  كانوا 
في حني أنهم كانوا مجرد شياطني 
عشت  »وكيف  وسألتها:  خطيرة«، 
أجابتني:  ــراب؟«،  ــتـ االغـ تجربة 
»االغتراب لم يكن جديدا علي، فقد 
في  كخادمة  طويلة  لفترة  عملت 
عن  بعيدا  ببيروت  معروف  مطعم 
الفترة  وهــذه  أهلي،  وعــن  وطني 
كانت  لبنان  فــي  قضيتها  الــتــي 
خاللها  تعرفت  حيث  لــي  مفيدة 
سماء  في  المعة  أسماء  عدة  على 
في  كثيرا  منها  اســتــفــدت  الــفــن 
صناعة شهرتي فيما بعد، غير أن 
هروبي  بعد  باريس  في  االغتراب 

سجنية  أحكام  تنفيذ  من 
ثقيلة، كان له طعم 

ألنني  جدا،  مر 

والغضب  بالحسرة  أشعر  كنت 
على نفسي وأنا التي وثقت فيمن 
»ومــن  سألتها:  ثــم  بــي«،  غـــدروا 
قالت:  الوصف؟«،  بهذا  تقصدين 
فنانة  أو  فنان  اتهام  يمكنني  »ال 
بيتي  ــرات  وزائ زوار  ألن  محددة، 
الحقيقي  والعدو  كثيرين  كانوا 
أو  وجهه  عن  يكشف  أن  يمكن  ال 
هلل  ولكن  يفضحه،  بخطإ  يقوم 
فسألتها:  ــوم«،  ي ذات  سيفضحه 
باريس،  في  تعيشني  كنت  »عندما 
كان املوسيقار بليغ حمدي يعيش 
في نفس املنفى الباريسي، وكانت 
حيث  تقريبا،  الظروف  نفس  لكما 
بالتعاطي  متهما  اآلخــر  هو  كــان 
فــهــل الحــظــت عليه  لــلــمــخــدرات، 
أجابت  القبيل؟«  هــذا  مــن  شيئا 
فقد كان  للـه.  »حاشى  الفور:  على 
رجال  حياته  طيلة  حمدي  بليغ 
طيبا وراقيا وبعيدا عن املوبقات، 
خفافيش  أيادي  هي  الحكاية  وكل 
كما  بحياته  عبثت  التي  الظالم 

فعال  هــو  فبليغ  بحياتي،  عبثت 
االنضباط  يكره  بوهيمي  شخص 
االجتماعية،  القيود  من  ويهرب 
نوع  ألي  أبـــدا  يتعاط  لــم  ولكنه 
كالمي  وأؤكد  املخدرات  أنواع  من 
بحكم معرفتي الدقيقة بكل تفاصيل 
وظروف حياته«، وصمتت قليال ثم 
كثيرا  تعبت  »لقد  باكية:  لي  قالت 
إلى  جئت  بأنني  أحيانا  وأشعر 
العذاب  طعم  ألتــذوق  الدنيا  هذه 
تذوقت  »ولكنك  لها:  فقلت  فقط«، 

النجاح  أيضا طعم 
وتــذوقــت 

ــم  طــع

الحب«، قالت: »نعم، لقد نجحت في 
إثبات موهبتي، ولكن هذا النجاح 
نقمة  كان  فقد  نعمة  كان  ما  بقدر 
حاقت بي ودمرت مستقبلي بسبب 
قلوبا  غــزت  التي  الحسد  موجة 
في  تحاربني  وجعلتها  مريضة 
الخفاء وتدمر حياتي كما قلت لك، 
أعيش  أن  حاولت  فقد  الحب،  أما 
تحت  واحــد  رجــل  مع  رحابه  في 
فلم  باالنسجام،  يعبق  دافئ  سقف 
حيث  أبــدا  الحلم  هــذا  على  أعثر 
كان الطالق عند منعطف أي طريق 
جمعت بيني وبني رجل تحت دثار 
»تزوجت عدة  ثم سألتها:  الحب«، 
طالقك  أســبــاب  هــي  فما  مـــرات، 
في  تزوجت  »لقد  قالت:  منهم؟«، 
البداية من رجل سياسة هو محمد 
رياض الذي كان من رجال الثورة 
ولكنه طلقني بعد أن وقع في حب 
في  ترقص  كانت  مغمورة  راقصة 
يكذب  فكان  الليلية،  املالهي  أحد 
علي ويوهمني بأنه مضطر لقضاء 

ساعات الليل في مهمة رسمية، في 
الشقة  نحو  يتسلل  كان  أنه  حني 
في  إلي  ليعود  لها  اكتراها  التي 
اليوم املوالي وكأنه لم يفعل شيئا 
العزيز  صديقي  لــي  كشفه  حتى 
يرتاد  كان  الذي  الفقار،  ذو  حاتم 
فالحظ  آلخر،  وقت  من  امللهى  ذلك 
طريقة تعامل زوجي مع الراقصة، 
حقيقة  حـــول  تــطــقــس  ــا  ــدم ــن وع
عالقتها مع محمد رياض قالوا له 
بأنه متزوج منها على زوجته التي 
على  بالطالق  فطالبته  ــا،  أن هــي 
بخيانته  واجهته  أن  بعد  الفور 
منه  طالقي  بعد  عشت  وقد  لي، 
خضعت  حيث  صعبة  أيــامــا 
ــالج نـــفـــســـي بــســبــب  ــ ــع ــ ل
في  كبير  لفقدان  تعرضي 
وبعد  النفسي،  الــتــوازن 
ــخــروج  نــجــاحــي فـــي ال
العاطفية،  ــي  أزمــت مــن 
ــل  ــى رجـ ــلـ ــت عـ ــرفـ ــعـ تـ
الهواري  مدحت  األعمال 
خالل رحلة قمت بها إلى 
فترة  اإلسكندرية لقضاء 
صديقة  ــدى  لـ الــصــيــف 
رائــع  شاليه  تمتلك  كــانــت 
في  يقيم  مدحت  فكان  هناك، 
الشاليه املجاور لها والذي كان 
التعارف  حصل  وهكذا  يمتلكه، 
وتم  وبينه  بيني  االنسجام  ثم 
ــا بــعــد وقــت  ــنـ زواجـ
قــصــيــر، لــكــن 
مرور  وبعد 

بضعة أشهر، بدأ يطالبني بتناول 
الحمل  لتحفيز  تقليدية  ــة  أدويـ
األطفال،  بحب  مجنونا  كان  ألنه 
ذات  ضربني  أن  األمــر  بــه  وبلغ 
رفضت  أن  بعد  مبرحا  ليلة ضربا 
االســتــمــرار فــي تــنــاول األعــشــاب 
أصابتني  التي  اإلنجاب  أجل  من 
فكان  معدتي،  في  مؤلم  بالتهاب 
إلى  ألعــود  حتميا  أمــرا  الــطــالق 
من  بالكثير  محملة  الفنية  حياتي 
اآلمال العريضة«، فسألتها: »وبني 
بهم  ارتبطت  الــذيــن  الــرجــال  كــل 
الرجل  هو  من  عنهم،  وانفصلت 
نسيانه؟«،  من  تتمكني  لم  ــذي  ال
رجال  عدة  تزوجت  »لقد  أجابت: 
والرجل  عمري  حبيب  لكن  فعال، 
حلم  بمثابة  صورته  ستظل  الذي 
عشته ولم يتحول إلى حقيقة، هو 
الكبير،  والكاتب  الالمع  الصحفي 
جريدة  تحرير  مدير  زيــن،  محمد 
أحببته  الذي  الكويتية،  السياسة 
حبا لم يسبق لي أن شعرت بمثله 

صدق  بكل  وأحبني  حياتي  فــي 
واتفقنا على الزواج، إال أن عائلته 
رفــضــت وهـــددتـــه بــحــرمــانــه من 
زين  فمحمد  ولــإشــارة،  املــيــراث، 
ينحدر من عائلة العيدروس اليمنية 
العريقة التي كانت ترى أن زواجه 
يتناسب  ال  مثلي  مطلقة  فنانة  من 
عني  انفصل  وهكذا  تقاليدها،  مع 
»وكيف  فسألتها:  مضض«،  على 
واصـــلـــت حــيــاتــك بــعــد كـــل هــذا 
فشل  »بعد  مكتئبة:  قالت  الحب؟« 
تحولت  ــن،  زي محمد  مع  عالقتي 
إلى حطام امرأة، وكان ذلك الفراق 
الحبوب  على  إدمــانــي  سبب  هو 
على  تساعدني  كانت  التي  املهدئة 
لم  ما  لي  فحدث  للنوم،  الخلود 
صدمت  عندما  الحسبان،  في  يكن 
توفيا  وطالبة  طالبا  بسيارتي 
سألتها:  ثم  بالسجن«،  علي  فحكم 
تحولت  عــنــدمــا  شــعــرت  ــاذا  ــم »ب
إلى  بالبنان  لها  يشار  نجمة  من 
السوابق،  صاحبات  بني  سجينة 
ومـــن هــم الــفــنــانــات والــفــنــانــون 
الذين كانوا يخففون عنك معاناتك 
لي:  قالت  ــارات؟«،  ــزي ال بواسطة 
»أول يوم سجن كان أقسى يوم في 
مواطنة  من  تحولت  حياتي، حيث 
عن  خــارجــة  إنسانة  إلــى  شريفة 
إلى  اســم  من  وتحولت  القانون، 
لكن  صــدري،  على  تعليقه  تم  رقم 
الواقع  من  قدرا  عني  خفف  الذي 
املرير، هن زميالت املحنة اللواتي 
واحــتــرام  بحنان  يعاملنني  كــن 
في  الليالي  نقضي  وكنا  كبيرين، 
عن  نتحدث  ونحن  النساء  عنبر 
في  إذ  الــفــن،  عالم  وعــن  أفــالمــي 
الحرية  أن  اإلنسان  يدرك  السجن 
أما  بثمن،  يــقــدر  ال  عظيم  شــيء 
الفنانني اللي كانوا يزوروني ربنا 
حبيبتي  كانت  فقد  خيرهم،  يكثر 
حيث  ــم،  رأســه على  رســتــم  هند 
وكانت  أسبوع  كل  تزورني  كانت 
تزال  ال  الدنيا  بأن  أشعر  تجعلني 
وتشجيعها  الطيب  بكالمها  بخير 
تلك  وجــه  فــي  الصمود  على  لــي 
ليلى  كانت  كما  الصعبة،  التجربة 
عــلــوي وإلــهــام شــاهــني وســعــاد 
آلخــر«،  وقــت  من  يزرنني  حسني 
وانتهى لقائي مع ماجدة الخطيب 

عند هذا الحد.
ــة الــقــويــة  ــان ــن ــف وواصـــلـــت ال
بطريقة  الفنية  حياتها  الشخصية 
العروض  بدأت  جدا، حيث  صعبة 
املخرجني  من  تتلقاها  كانت  التي 
كما  فشيئا،  شيئا  تقل  واملنتجني 
صارت زيارات الفنانني والفنانات 
اكتشفت  حتى  متباعدة،  لبيتها 
بأن حالة كبدها الصحية خطيرة، 
محاولة  في  باريس  إلى  فسافرت 
الكبد  التهاب  مرض  على  للتغلب 
ولكن  »س«،  نــوع  من  الفيروسي 
حالتها لم تتحسن، بل بدأ جسمها 
حتى  تدريجيا  ينهار  الضعيف 
للتنفس  جهاز  تحت  وضعها  تم 
في  ربها  نداء  فلبت  االصطناعي، 

مطلع شتاء 2006. 
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ماجدة اخلطيب..  الفنانة التي ق�ست حياتها بني ال�سجون 
واالغرتاب واأحبت رجال واحدا

بقلم: رمزي صوفيا

رغم ظروفها الصعبة وتوالي أزماتها النفسية، شاركت ماجدة الخطيب في 
أكثر من 130 فيلما ومسلسال تلفزيونيا، ولكنها ظلت طيلة حياتها تفتخر 
بدورها في فيلم »دالل المصرية« الذي نالت فيه دور البطولة المطلقة 

ألول مرة في مسارها الفني والذي جسدت فيه دور امرأة عصامية وقوية 
الشخصية في سنة 1966 ونالت عنه جائزة »الهرم الذهبي«.

كانت الفنانة ماجدة الخطيب مثاال حيا للكفاح وتحدي الصعاب، ولكن حياتها مرت حافلة بالمشاكل حتى ليكاد 
المتتبع لمسار عمرها يجزم بأن هذه الفنانة الطيبة والصريحة لم تتذوق في يوم من األيام طعم الطمأنينة، وأنها 

عبرت من هذه الدنيا وكأنها ريشة في مهب رياح عتيدة.

ماجدة الخطيب



املالية  قــانــون  أن  يعلم  الكل 
ليس مجرد عملية تقنية لحساب 
من  إنــفــاقــهــا  وكيفية  مــداخــيــل 
وإنما  الــدولــة،  مؤسسات  طــرف 
الستراتيجيات  انــعــكــاس  هــو 
فـــي شتى  ــد  ــل ــب ال وســـيـــاســـات 
اعتبار  يمكن  هل  لذا،  املجاالت، 
مؤشرات قانون املالية ومعطياته 
حتمية  حصيلة  مجرد  الرقمية 
وكذا  االقتصادي  النمو  لنتائج 
في  االجتماعي  التغير  ملؤشرات 
هذا  أن  اعتبار  يمكن  هل  البلد؟ 
التأثير  على  القدرة  له  القانون 
فيهما؟  اإليــجــابــي  أو  السلبي 
القانون  لهذا  هل  آخــر،  بمعنى 
مع  وتفاعلية  تــبــادلــيــة  عــاقــة 
االقتصادي  التطور  مستويات 
الحالي واملستقبلي  واالجتماعي 
هل  أخـــرى،  ناحية  ومــن  للبلد؟ 
ــون املــالــيــة  ــان يــمــكــن اعــتــبــار ق
ظرفية  عملية  فقط  ومناقشته 
تحاول  واجتماعية،  وسياسية 
من خالها املكونات والتعبيرات 
االجتماعية والسياسية فرض ما 
طموحات  لتحقيق  فرضه  يمكن 
املجتمع  فئات  أو  فئة  ومطالب 

املعبر عنها؟
إذا كان هاجس البناء املشترك 
الرفاه  وتحقيق  البلد  ومصلحة 
ما يجمع  والفردي هو  الجماعي 
مختلف املكونات املجتمعية، فإن 
بالتالي  سيعكس  املالية  قانون 
هذا الهاجس، واالختاف سيكون 
الغاف  - بتحديد  - فقط  متعلقا 
املالي كتعبير عن أولويات تعكس 
هذا الطموح املشترك مع الحفاظ 
على التوازنات املاكرواقتصادية، 

أن  التوازنات  هذه  في  ويشترط 
اإلمكانات  وفق  أغلبها  في  تكون 
محققة  وليست  للبلد  الحقيقية 
أو  بــاملــســاعــدات  معظمها  ــي  ف
املتتبع  لكن  الخارجية،  الديون 
في  نفسه  يجد  املغربي،  للشأن 
الرئيسي  الهدف  هو  عما  حيرة 
 ،2020 املالية  قانون  وراء  من 
ظرفية  ضمن  يأتي  وأنــه  خاصة 
املستوى  على  حرجة  سياسية 

الدولي واإلقليمي، وكذا كمنعطف 
مهم حيث يحاول املغرب صياغة 

نموذجه التنموي الجديد.
ــة  ــي ــوطــن ــر ال ــاريـ ــقـ ــتـ ــل الـ ــ ج
على ضــرورة  تــؤكــد  ــيــة  والــدول

االجتماعية  الــفــوارق  من  الحد 
ودعم  املجالية  التفاوتات  ومــن 
وإرساء  االجتماعية  السياسات 
االجتماعية  الــحــمــايــة  ــات  ــي آل
والــنــهــوض ودعــــم املـــقـــاوالت 
ــدا والــصــغــيــرة  ــ ــرة ج ــي ــصــغ ال
واملتوسطة كأولى الخطوات نحو 
وتثمني  املؤسسات،  ــة  دول بناء 
وتحقيق  الــبــشــري  ــال  ــرأســم ال
السلم االجتماعي، بيد أن القانون 
الجانب  هذا  غيب  الحالي  املالي 
سبيل  على  عديدة،  نواحي  في 
املثال، ال يعكس تصوره إمكانية 
املتوسطة  الفئات  لدعم  فعلية 
من  إلنقاذها  محاولة  أي  ويغيب 
والتقهقر  االقتصادي  االنهيار 
العدالة  كتحقيق  االجتماعي، 
الضريبية والجبائية مثا، ليزيد 
من مستوى قلق الطبقة الوسطى 
على  الخوف  منسوب  رفع  ومن 
ومستقبل  املعيشي  مصيرها 
أبنائها وبناتها، خاصة وأن هذا 
القانون زاد من استبعاد قطاعات 
)الصحة  أســاســيــة  اجتماعية 
من  والشغل(  والتعليم  والسكن 
اهتماماته بغض النظر عن بعض 
توهم  التي  البئيسة  املحاوالت 
هذه  بأن  املغربي  للشأن  املتتبع 
انشغاالت  صلب  في  هي  الفئات 

الحكومة.
تهميش  ــي  ف ــرار  ــم االســت إن 
وتفقير الطبقة الوسطى بمختلف 
إلى  محالة  ال  سيؤدي  مكوناتها 
والتضامن  بــالــتــوازن  ــال  اإلخـ
أساسيني  كعاملني  االجتماعيني 
والنمو  السياسي  لاستقرار 

االقتصادي.

الوضعية  هــذه  مــع  ــاملــوازاة  ب
ــام«  ــ ــجــســدة مـــن خـــال »أرقـ امل
املـــيـــزانـــيـــة، هـــنـــاك مــعــطــيــات 
استمرار  مــدى  عن  تعبر  أخــرى 
تحمل  وعــدم  الامباالة  سياسة 
ــك مــن خال  املــســؤولــيــات، وذلـ
ــودة لــفــئــة من  ــرصـ األمـــــوال املـ
املفروض فيها الدفاع عن مصلحة 
التشجيع  ــذا  ــ وك املـــواطـــنـــني، 
وتحمل  الضريبي  التهرب  على 

املسؤولية.
بــاخــتــصــار شــديــد، فــقــانــون 
ترجمة  يشكل  ال   2020 املالية 
يــتــوخــى منها  ــدة  ملــرحــلــة جــدي
ــن الـــوفـــاء  ــحــث عـ ــب ــرب ال ــغـ املـ
عريضة  فئات  تجاه  بالتزاماته 
الفئات  وخــاصــة  املجتمع،  مــن 
على  أمــل  خيبة  إنــه  املتوسطة. 
املاضية،  السنوات  قوانني  غرار 
في  سابقيه  عن  يختلف  إنــه  بل 
املقلقة  الــتــراكــمــات  يــخــص  مــا 
واملتعلقة بنسبة الدين الخارجي 
التي  عليه  املترتبة  والــفــوائــد 
الذي  األمــر  وهــو  إليها،  وصلت 
نفسها  الحكومة  معه  تكلف  لم 
واملسؤول  الجدي  البحث  عناء 
هــذه  ــن  م الـــخـــروج  كيفية  ــن  ع
الوضعية، خاصة مع معدالت نمو 
متعلقا  يبقى  ضعيف  اقتصادي 
املناخية  بالتوقعات  مجمله  في 
العاملية،  االقتصادية  وبالظروف 
ــصــادات  ــت ــاق ــوص ب ــص ــخ ــال وب
الدول األوروبية، مع األخذ بعني 
املتزايدة  الحاجيات  االعــتــبــار 

للمواطنني.

اإهـمـال الـطـبقـة املـتو�سـطـة يف قـانون املـاليـة

وطنيي  ــة  ــواجــه م ــداث  ــ أحـ ــدو  ــب ت
أفاضت  قد  الــكــاوي  للباشا  مراكش 
فــي ضــرورة  الحبل  فــي شــد  الــكــأس 
التي  بالجدية  املتنطعني  مــواجــهــة 
مثيري  لكبح  كافية  املستعمر  يراها 
ظروف  باستغال  الشعبي  الهيجان 
فرنسا  ضد  الثانية  العاملية  الحرب 
كل  فشلت  بعدما  سيما  وحلفائها، 
تواصل  خلق  في  الترغيبية  الرسائل 
املراكشية،  الجماهير  وسط  تهدئة  أو 
فــلــم يــكــن بـــدا بــعــد هـــذا ســـوى قمع 
وعلى  الــوطــنــيــة،  املــطــالــب  متزعمي 
رأسهم املرحوم عبد هلل إبراهيم، ومن 
هناك شخصية  أن  إلى  اإلشارة  األفيد 
في  كبيرا  دورا  لعبت  ووطنية  علمية 
للمطالبة  وتعبئتهم  املواطنني  تحريك 
بــحــقــوقــهــم طــبــقــا ملــا يــمــلــيــه الــديــن 
اإلسامي، وهذه الشخصية هي محمد 
ألقي  أن  الذي سبق  املختار السوسي، 
 ،1937 مــارس   11 في  القبض  عليه 
إلى  ونفي  مراكش  من  اختطف  حيث 
مسقط رأسه إليغ، وقد كان لهذا الرجل 
ارتباط كبير وتنسيق دائم في املواقف 
وطنيي  مــع  ــا  ــخــاذه ات يــجــب  ــي  ــت ال
التقليديني  وصناعها  مراكش  وسكان 
كان  حيث  الشعبية،  الطبقات  وباقي 
الدينية  التوعية  فــي  ــا  دروسـ يلقي 
املختار  دروس  وكانت  دكــالــة،  بباب 
على  احتجاج  من  تخلو  ال  السوسي 
بمواقف  والتعريض  املستعمر  سياسة 
الذي  )كوجى(  البلدي  املجلس  رئيس 
وممن  مراكش،  في  فسادا  يعتو  كــان 
السوسي  املختار  دروس  يــازم  كــان 
عنه  يبلغون  مــخــبــرون  بــالــحــضــور، 
لعب  فقد  ذلك،  ورغم  وفــاذة،  شاذة  كل 
كبيرا  دورا  السوسي  املختار  الفقيه 
الخيرية  الجمعية  بإنشاء  املطالبة  في 
كان  كما  الثاثينيات،  منذ  بمراكش 
الحر  التعليم  دروس  لتدشني  سباقا 
بمراكش حيث حول الزاوية الدرقاوية 

إلى مدرسة حرة.
لقد تغير عمل املختار السوسي إلى 
من  تضايق  مما  ونضالي،  فكري  عمل 
وتم  وأعوانه،  الفرنسي  املعمر  أجله 
اعتقاله ليقضي سبعة أشهر مع عبد هلل 
العاصمي  حسن  القادر  وعبد  إبراهيم 
25 شتنبر  تاريخ  وفي  املاخ،  ومحمد 
1937، يتم نفي املعتقلني بمراكش إلى 
فإن  األحــداث،  ولتصحيح  تارودانت، 
سيستمر  األربعة  املذكورين    اعتقال 
ما يقرب من السنة حيث بوادر ظهور 
يكون  وهكذا  الثانية،  العاملية  الحرب 
عرف  قــد  إبــراهــيــم  عبد هلل  املــرحــوم 
إلى   1936 منذ سنوات  اعتقاالت  عدة 
1937 و1939 و1944 و1952، وذهب 
إلى فرنسا سنة 1946 ملتابعة دراسته 
لفترة  عني  رجوعه،  وبعد  بالسوربون، 
وإثر  »العلم«،  لجريدة  مديرا  وجيزة 
 1952 سنة  البيضاء  الـــدار  أحـــداث 
التونسي  النقابي  اغتيال  أعقاب  في 
فرحات حشاد، ألقي عليه القبض وقدم 
املساس  بتهمة  العسكرية  للمحاكمة 
والــخــارجــي..  الــداخــلــي  الــبــاد  بأمن 
مع  مراكش  وطنيي  مقابلة  تكن  فلم 
الكاوي، التي أشرنا إليها في الحلقة 
أسبوع  فبعد  بسام،  لتمر  السابقة، 
في  إخوانه  يقابل مع  املقابلة،  تلك  من 
أخبرهم  الذي  ريو،  الكولونيل  مكتب 
))ال مستقبل لهم وأن في  رسميا بأنه 
هّم  ال  البشر،  من  ألف  مائتي  مراكش 
الهدوء  إال  الحياة  في  لهم  هــدف  وال 

والحصول على لقمة خبز((.

 الحسين الدراجي

حتى ال يبقى ال�شعب في دار غفلون

الـفـو�سـى املـثمـرة فـي الـعـامل الـعـربي
الجامعة  ــعــت  رف ــرا،  ــيـ وأخـ
وتندد  لتحتج  عقيرتها  العربية 
صدر  الذي  الرسمي  بالتصريح 
األمريكي،  الخارجية  وزير  عن 
املستوطنات  أن  فيه  أكد  والذي 
ليست  إسرائيل  تبنيها  التي 
وما  الــدولــي،  للقانون  مخالفة 
أن  إال  الجامدة  جامعتنا  لــدى 
والتنديد،  بــاالحــتــجــاج  تــقــوم 
آذانــا  تجد  ال  صيحات  وهــي 
صاغية، بل ردا قاسيا من طرف 
قرار  الدولية، فكم من  املنظمات 
في  وسياستها  إسرائيل  يدين 
بالعشرات  أرض فلسطني صدر 
األمم  ملنظمة  العام  الجمع  عن 
ولم  األمن  مجلس  وعن  املتحدة 

يعره أحد أي اعتبار.
التطورات  يتتبعون  والذين 
ــا الــقــضــيــة  ــه ــن ــتـــي تــمــر م الـ
القطعة  يتذكرون  الفلسطينية، 
املجاهد  اكتشفها  التي  النقدية 
عرفات  ياسر  املــرحــوم  الكبير 
وهي تحمل الخريطة الجغرافية 
وتمتد  إسرائيل  بها  تحلم  التي 
إلى حدود الجزيرة العربية، وقد 
يتيسر لها تحقيق ذلك إن ظلت 
في  واإلسامية  العربية  الــدول 
الذي  الوقت  في  املتفرج  موقف 
الصهيونية  ــة  اآلل فيه  تستمر 
العربية،  األراضي  اكتساح  في 
االتجاه،  هذا  في  شجعها  وقد 
املــوقــف األمــريــكــي الــذي بــارك 
هضبة  ــم  ضـ ــى  ــل ع وصــــــادق 

الجوالن السوري إلى أراضيها، 
فإذا أضفنا مزارع »شبعا« التي 
إلى  لبنان  في  إسرائيل  تحتلها 
تحاول  التي  املقدسة  األمــاكــن 
حكمها  إلــى  التسلل  إسرائيل 
وحماية  تــصــرف  تــحــت  وهـــي 
دولــي  قــانــون  بموجب  األردن 
كل  أضــفــنــا  إذا  عــلــيــه،  متفق 
إلى  التوسعية  املحاوالت  هذه 
تحلم  التي  الجغرافية  الخريطة 
كل  فــإن  العبرية،  الــدولــة  بها 
مهددة  العربي  املشرق  شعوب 
أدل  وال  اإلسرائيلي،  باالحتال 
على ذلك من الغارات التي يقوم 
اإلسرائيلي  الحرب  طيران  بها 
العربية،  املواقع  كل  يوميا ضد 
ــي الــعــراق أو  ســـواء كــانــت ف
سوريا أو لبنان، دون أن تحرك 
والحالة  ساكنا،  العربية  الدول 
أن فلسطني عضو رسمي وفعال 
العربية،  الجامعة  منظمة  في 
ميثاقها،  بنود  أحد  ينص  التي 
على  يقع  اعتداء  ))كل  أن  على 
اعتداء  يعتبر  أعضائها  أحــد 

على جميع األعضاء((.
وقد سبق لي في هذا الصدد، 
العرب  القادة  على  اقترحت  أن 
إحداث تجريدة عسكرية متدربة 
األسلحة،  أحـــدث  على  تتوفر 
الدفاع عن حوزة  تكون مهمتها 
العربية  الــبــلــدان  حــدود  وعــن 
سواء  خارجي،  هجوم  كل  ضد 
طيش  بسبب  الهجوم  هذا  كان 

ــدول الــعــربــيــة على  ــ ال إحـــدى 
الجامعة،  أعــضــاء  مــن  عضو 
وتتشكل  أخـــرى،  جهة  مــن  أو 
القوة العسكرية االحتياطية من 
العربية،  الجيوش  كل  من  فرق 
الدولة،  سكان  عــدد  حسب  كل 
ومستعدا  جاهزا  يكون  بحيث 
هجوم  ألي  لــلــتــصــدي  دائــمــا 
النوع، وال شك  محتمل من هذا 
املوحد  العربي  الجيش  هذا  أن 
تجعل  عسكرية  قــوة  سيشكل 
هجماتها  عن  تتخلى  إسرائيل 
على  أو  العربية،  األقطار  ضد 
خصوصا  منها،  الــحــد  ــل  األقـ
تعالى:  قوله  على  اعتمدنا  إذا 
نصر  علينا  حــقــا  ــان  وكـ  ..((
يتخلى  أن  فحاشى  املؤمنني((، 
عن  وتعالى  سبحانه  الخالق 
القائل  وهــو  اإلســامــيــة  األمــة 
ال  هلل  ))إن  الحكيم:  كتابه  في 
ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير 
ما  يتغير  ولن  وال  بأنفسهم((، 
من  حاليا  العربي  بالعالم  يقع 
إال  واقــتــتــال،  وتــشــرذم  تشتت 
واحترمنا  رشدنا  إلى  عدنا  إذا 
الذي  الكريم  القرآن  تعليمات 
بحبل  ))واعتصموا  فيه:  جاء 

هلل جميعا وال تفرقوا((.
أن  العربية  لــأمــة  يمكن  ال 
تــســتــرجــع مــجــدهــا وقــوتــهــا 
ــادت  عـ إذا  إال  ــا،  ــه ــت ــع وســم
وتطبيق  الـــرؤى  توحيد  ــى  إل
كالتي  مشتركة  استراتيجية 

والشعوب   العربي  للعالم  سبق 
ضد  استعملتها  أن  العربية 
وذلــك  العالم،  فــي  ــة  دول ــوى  أق
املنتوجات  محاربة  طريق  عن 
بحرمانها  والتهديد  األمريكية 
ساح  وهو  العربي،  النفط  من 
إذ جعل  العرب  على  به  من هلل 
أكبر  على  تتوفر  العربية  الباد 
مخزون في العالم من هذه املادة 
الصناعات،  كل  في  األساسية 
العربية  الــدول  سحبت  إذا  أما 
األبناك  من  وودائعها  أموالها 
باد  اقتصاد  فــإن  األمريكية، 
محالة،  ال  سينهار  سام«  »العم 
للعالم  االعتبار  يعود  وحينها 
العربي كقوة اقتصادية ال يشق 

لها غبار.
ــر  ــ ــواط ــ هــــــذه أحـــــــام وخ
الحالة  دفعتني  ومتمنيات، 
يعيشها  التي  واملتردية  املزرية 
ــي الـــيـــوم إلــى  ــعــرب ــم ال ــال ــع ال
التعبير عنها، ورغم أننا نعيش 
اليوم في عالم اليقظة واالبتكار 
ــقــدم  ــت ــحــث الــعــلــمــي وال ــب وال
ــة  دول مــن  فكم  التكنولوجي، 
الوسائل  هــذه  كل  على  تتوفر 
وظلم  ضغط  تحت  اليوم  وتئن 
منها  نذكر  املتحدة،  الــواليــات 
وكــوريــا  وكولومبيا  الشيلي 
الشمالية، وقد صدق الشاعر:
ومن لم يذد عن حوضه بسالحه

يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم.

يتبع
* أستاذة جامعية باحثة
 يف االقتصاد 

19 العدد:  1051الخميس 28 نونبر 2019 الرأي

عائشة العلوي*

إن االستمرار في 
وتفقير  تهميش 

الوسطى  الطبقة 
مكوناتها  بمختلف 

سيؤدي ال محالة إلى 
اإلخالل بالتوازن 

والتضامن 
االجتماعيين 

أساسيين  كعاملين 
السياسي  لالستقرار 

والنمو االقتصادي.

يتبع 

الرأي

عبد اهلل اإبراهيم 
من ال�سجن

 اإىل جامعة ال�سوربون
إدريس أبايا03



مؤخرا  صـــدرت   
والشاعر  للروائي 
ــق مــحــمــد  ــ ــوثـ ــ واملـ
ــد،  ــاي ــق ــل بـــريـــكـــي ب
روايــــــة بـــعـــنـــوان: 
بدعم  اآلخـــر«  ــه  »وج
الثقافة  وزارة  ــن  م
»دار  وتــوزيــع  ونشر 
تقع  بالرباط،  األمان« 
من  صفحة   258 فــي 
القطع املتوسط تحكي 
مستبد  ــل  رجــ قــصــة 
ــي( ســاقــه  ــ ــط ــ ــع ــ )امل
جشعه واستهتاره إلى 

الوقوع في املحظور.

يـــنـــطـــلـــق هـــذا 
الـــكـــتـــاب ملــؤلــفــه 
محمد  الـــبـــاحـــث 
بـــهـــضـــوض، مــن 
فــكــرة مــؤداهــا أن 
ــي  ــعــرب الـــعـــالـــم ال
مــا فتئ  اإلســامــي 
الــقــرن  مــنــذ  يشهد 
فكرية  مشاريع   19
ــادات عــدة  ــهـ ــتـ واجـ
اإلسام  تروم تجديد 
وهــي  إصــاحــه،  أو 
انقسمت  اجتهادات 
ــدة  ــارات ع ــ ــي ــ ــى ت ــ إل
ــيــة،  حــداث )سلفية، 

ــة، جـــهـــاديـــة،  ــي ــل ــي ــأص ت
من  اختلفت  صوفية..(، 
املنهج،  أو  املقاربة  حيث 
شيء  على  اتفقت  ولكنها 
حل  أن  هو  تقريبا،  واحد 
يوجد  الــحــاضــر  مشاكل 
أن  ويكفي  ــاضــي،  امل فــي 
ونعيد  ــا  ــن ــراث ت نـــراجـــع 
آيــات  قــــراءة  أو  تــأويــل 
واألحاديث  الكريم  القرآن 
السلف  ومدونات  النبوية 
قراءة  أو  تأويا  الصالح، 
تستقيم  حتى  صحيحة 
إلى  جميعا  وندخل  حالنا 

الجنة، آمني. 

العربي  املركز  ينظم 
لألبحاث يوم 06 دجنبر 
مع  ــة  ــراك ــش ب  ،2019
زايل«  »هانس  مؤسسة 
فكرية  نــدوة  األملــانــيــة، 
»الدولة  موضوع:  حول 
التحديث  بــني  املــدنــيــة 
والتحديث  السياسي 
الـــثـــقـــافـــي«، ســتــعــرف 
محمد  من  كل  مشاركة 
الدكالي،  محمد  سبيا، 
عــادل  ــزوز،  ــع امل محمد 
حدجامي ومحمد مزيان، 
الندوة  هــذه  تسعى  إذ 
التي سيحتضنها فندق 
ــاط،  ــرب ــال »إيـــبـــيـــس« ب
ومساءلة  ــة  دراسـ ــى  إل
»الدولة املدنية«،  مفهوم 
ذي  موضوعا  باعتباره 
طابع سجالي في العالم 
ــي، خــصــوصــا  ــربـ ــعـ الـ
ــطــاق مــوجــات  بــعــد ان

االنتفاضات العربية.
وتهدف الندوة إلى تناول مفهوم 
الدولة املدنية بالتحليل والتفصيل 
املبنية  ــة،  ــري ــك ــف ال أصـــولـــه  فـــي 

السياسية  الحداثة  على  باألساس 
املفاهيم،  من  ملجموعة  واملــؤطــرة 
والحقوق،  والتمثيلية،  كاملواطنة 
للدولة،  املحايد  الوظيفي  والــدور 

والفصل بني السلطات، وهي نفس 
انطاق  رافــقــت  التي  الــشــعــارات 
باملنطقة  واسعة  احتجاجية  حركة 
خالها  مــن  ســاءلــت  ــيــة،  ــعــرب ال

القائمة،  الدولة  نموذج 
ــجــاوز  ــى ت ــ ــة إل ــي ســاع
هذه  أن  إال  اختاالته، 
تعثرا  عــرفــت  الــحــركــة 
بــســبــب االخـــتـــيـــارات 
ــة الــتــي  ــراطــي ــق ــم ــدي ال
جعلت بعض املجتمعات 
تحوالت  تعرف  العربية 
ســيــاســيــة خــاصــة مع 
اإلسام  حركات  صعود 
السلطة  إلى  السياسي 
وحـــــــدوث صـــراعـــات 
متعددة األطراف لم تكن 
الباغ  وفــق  محسوبة، 
ــن الــجــهــة  الـــصـــادر عـ

املنظمة.
الــســيــاق،  ذات  وفـــي 
املحاضرون  سيستند 
ورؤى  ــات  ــارب ــق م ــى  إلـ
عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة، من 
جواب  عن  البحث  أجل 
إشكالية  عن  موضوعي 
السياسي  الــتــحــديــث 
قواعد  إلرســاء  كمدخل  والثقافي 
الواقع  في  املدنية  الدولة  وأسس 

السياسي العربي.
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والثقافة،  للفن  اللمة  جمعية  تنظم 
والشباب  الثقافة  وزارة  مــن  بــدعــم 
مجلس  مـــع  وبــشــراكــة  والـــريـــاضـــة 
الثالثة  الــدورة  البيضاء،  الــدار  مدينة 
للمهرجان الدولي »جدبة وكام«، وذلك 

28 نونبر إلى في الفترة املمتدة من 
القادم،  دجنبر  فاتح 
الثقافي  بــاملــركــب 
بذات  الزبدي  كمال 

املدينة.
»جدبة  مهرجان 
وكام« يعد محطة 
ثقافية يلتقي فيها 
بالزجل،  الشعر 
واملـــوســـيـــقـــى 
والفن  باملسرح، 
التشكيلي بالفن 
في  الـــســـابـــع، 
كوكبة  حضرة 
مــــن الـــنـــقـــاد 
لصحفيني  ا و
واإلعاميني، 
لـــيـــشـــكـــلـــوا 
بذلك ملة فنية 

تبادل  خالها  مــن  يتم 
لفتح  ومناسبة  والخبرات،  التجارب 

النقاش حول واقع الفن وتحدياته.
وحرصا منه على االحتفاء بالفنانني 
فرنسا  تحل  باملهجر،  املقيمني  املغاربة 
في  ممثلة  شــرف  ضيف  السنة  هــذه 

رضوان  املغربية،  األصــول  ذي  الفنان 
بمجموعة  سابق  عضو  وهــو  ريــفــق، 
ناس الغيوان ومؤسس مجموعة »ناس 
الحال« املغاربية، كما سيشهد املهرجان 
العمراني  الحسني  الصحفي  تكريم 
لاحتفاء  تــوتــو  الــعــربــي  واملـــخـــرج 
لبرنامج  العاشرة  بالذكرى 
الفرجة«  »صناع 
القناة  الذي تبثه 

األولى.
ــا عــن  ــ ــض ــ وف
ذلــــــــك، تــبــرمــج 
الـــــدورة الــثــالــثــة 
ــهــرجــان »جــدبــة  مل
فيلم  وكــام« عرض 
للمخرج  »خربوشة« 
ــد الـــزوغـــي،  ــي حــم
أفام قصيرة  وثاثة 
ملــخــرجــني شــبــاب، 
تنظيم  إلى  باإلضافة 
ورشــــــات تــكــويــنــيــة 
باملؤسسات التعليمية 
ترفيهية  وصبيحات 
كما  باألطفال،  خاصة 
عقد  املهرجان  سيشهد 

ــني  ــدوتـ تحت نـ األولــى  فكريتني، 
والثانية  مسرحية«،  »تجارب  عنوان 
ظهور  في  املسرح  »دور  عنوان  تحمل 
الغيوان  ناس  الغنائية/  املجموعات 

نموذجا«. 

لرؤساء  املغربية  الجمعية  تنظم 
يومي  واألقاليم  العماالت  مجالس 
بفندق   2019 دجنبر  و14   13
مــراكــش،  بمدينة  ــدال  أكـ حــدائــق 
حول  ــى  األولـ الوطنية  املــنــاظــرة 

في  الــطــفــولــة 
وضـــــعـــــيـــــة 
ــة  ــاشـ ــشـ ــهـ الـ
االجــتــمــاعــيــة 
شعار:  تحت 
ــس  ــ ــال ــ ــج ــ »م
ــاالت  ــ ــم ــ ــع ــ ال
واألقـــالـــيـــم 
ئية  لتقا ال ا و
مــــــــــــــــــــع 

السياسات 
مية  لعمو ا

ــي تــدبــيــر  فـ
في  الطفولة 
ــة  ــيـ ــعـ وضـ

بتعاون  وذلـــك  الــهــشــاشــة«، 
ــي لــحــقــوق  ــن ــوط ــد ال ــع املـــرصـ مـ
والتضامن  األسرة  ووزارة  الطفل، 
االجتماعية،  والتنمية  واملساواة 
ومــنــظــمــة  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
ــدن  ــيــونــيــســيــف ومــنــظــمــة املـ ال
ــومــات املــحــلــيــة املــتــحــدة  ــحــك وال

اإلفريقية.
مناسبة  املناظرة  هذه  وستكون 
ــاء  ــ ــني رؤس ــة ســتــجــمــع بـ ــي ــن وط

على  واألقاليم  العماالت  مجالس 
مختلف  وممثلي  اململكة،  صعيد 
وجمعيات  الحكومية  القطاعات 
الخبراء  من  وثلة  املدني  املجتمع 
والدوليني  املحليني  واملختصني 
التباحث  الطفولة، قصد  في مجال 

حول الكيفية التي يمكن من خالها 
اختصاصات  بــني  مــا  التنسيق 
من  واألقــالــيــم  العماالت  مجالس 
ــج  ــرام ــب ــاســات وال ــســي جــهــة وال
الطفولة  قضايا  لتدبير  العمومية 
االجتماعية  الهشاشة  وضعية  في 
املتوخاة،  من جهة أخرى، والغاية 
التي  للمشاكل  حلول  إيجاد  هي 
تعيشها هذه الشريحة من املجتمع.



يــعــتــبــر الــتــحــصــيــل الـــدراســـي 
ــمــن عــمــومــا  لـــأطـــفـــال، واملــتــعــل
محصلة، لعدة عوامل، منها عاملن 
نموهم  تطور  مستوى  أساسين: 
والرعاية  للنضج  املُــركــب  الناتج 
)الـــتـــطـــور الــجــســمــي والــعــقــلــي 
واالجتماعي والتطور االنفعالي..(، 
الــخــبــرات  أو  الــتــعــلــم  ومــســتــوى 
)األسرة،  البيئة  بها  تزودهم  التي 
املدرسة..( التي يعيشون فيها، فهو 
عبارة عن تفاعل بن استعداد كامن 
التعلم  أو  الخبرة  الطفل وبن  لدى 
وهما  بها،  يمر  التي  الرعاية  أو 
اختالف  ــى  إل بــاإلضــافــة  عــامــلــن، 
فرص التعلم أمامهم، أسباب قادرة 
ــروق بــن األطــفــال  ــف عــلــى خــلــق ال
واملتعلمن على مستوى التحصيل.
بالتدرج  يأتي  التحصيل  أن  كما 
على  ــقــدرة  ال فمثال  واالســتــعــداد، 
تحصيل  ــطــفــل،  ال عــنــد  ــراءة  ــقـ الـ

ــى  األول أشــهــره  فــي  يبدأ  تراكمي 
التي  اللغة  باكتساب  الــوالدة  بعد 
مراحلها  أولــى  تتمثل  عملية  هي 
ــن سمع  ــي الــخــبــرة الــحــســيــة م ف
تليها  وحــس،  وشــم  وذوق  وبصر 
وتمييز  فهم  على  قدرته  ذلــك،  بعد 
كلمات  إلى  تتحول  التي  األصــوات 
األسرة، وتعتبر  في محيط  طبيعية 
الكلمات التي تصبح عندئذ جزء من 
أساسا جوهريا  اللغوي،  محصوله 
تقوم عليه القدرة على القراءة فيما 
التحاقه  موعد  يحن  أن  وما  بعد، 
اكتسب  قــد  يكون  حتى  باملدرسة 
باللغة  التحدث  على  فائقة  ــدرة  ق
بذلك  ــواعــدهــا، وتــنــمــو  ق وضــبــط 
قدرته على التعمق في فهم مختلف 
بما  منها  واالستفادة  القراءة  مواد 

يتناسب مع نموه.
يــقــول ابـــن خـــلـــدون فـــي وجــه 
وطريق  العلوم  تعليم  في  الصواب 
العلوم  تلقن  أن  »اعــلــم  ــه:  ــادت إف
للمتعلمن، إنما يكون مفيدا إذا كان 
وقليال  فشيئا،  شيئا  التدريج  على 

ذلك  في  وتراعى  عليه..  يلقى  قليال 
قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد 

عليه«.
القراءة  على  القدرة  اكتساب  إن 
عند الطفل متالزمة مع النمو، فنتائج 
بعض األبحاث التي قامت على عدد 
القراءة  تعلموا  الذين  األطفال  من 
ما  مرحلة  نهاية  تلقائية  بطريقة 
أنهم سريعو  أظهرت  الدراسة،  قبل 
االتــجــاهــات،  مختلف  فــي  الــنــمــو 
ملموسا  تقدما  يحرزوا  لم  والذين 
أو  الثاني  املستوى  بلوغهم  رغــم 
الــثــالــث فــي املــدرســة االبــتــدائــيــة، 
تبن أنهم بطيئو النمو في مختلف 
عملية  أن  بمعنى  كذلك،  االتجاهات 
فيها  تدخل  تطور  عملية  الــقــراءة 
األطفال  بها  يحقق  التي  السرعة 
التعليم  بــوســع  فليس  نضجهم، 
وحده أن يخلق التجانس في جميع 
نفس  إلــى  بهم  يصل  وأن  األطفال 
معينة،  سن  في  الــقــراءة  مستوى 
نموهم  سرعة  في  يتفاوتون  فهم 
وتــبــايــن اســتــعــدادهــم وقــدراتــهــم 

ــى الــتــعــلــم ولـــو مــــروا بـــذات  عــل
بعض  فتميز  والخبرات،  التجارب 
الــقــراءة  باستطاعتهم  األطــفــال، 
فيها  ــداع  ــ اإلب أو  مبكرة  ســن  فــي 
األول،  الصف  في  يزالون  ما  وهم 
النتيجة  هــذه  أن  البعض  فيعتقد 
أو  الخصوصية  ــدروس  الـ مــردهــا 
البيت،  داخــل  األبــويــن  مجهودات 
فما  داعــمــن،  السببان  ــان  ك وإن 
يبدي  الطفل  أن  بالفعل، هو  يحدث 
األرقـــام،  أو  بــالــحــروف  اهتمامه 
ما  وســرعــان  حوله،  من  فيساعده 
يستطيع معرفة الكلمات والعبارات 
هذه  تعنيه  عما  يتساءل  فنسمعه 
املعلم  أو  أبواه  يعمد  وقد  تلك،  أو 
إلى تزويده بالكتب السهلة أو إلى 
كتابة الكلمات وقراءتها له، فيصبح 
األمر عملية تبادل بن جانبن: طفل 
يبدي استعدادا فيساعده من حوله، 
املساعدة،  من  املزيد  منهم  فيطلب 
البعض  يبذله  الذي  الكبير  والجهد 
أن  بافتراضهم  الطفل  تعليم  فــي 
وينموا  االســتــعــداد  فيه  يخلقوا 

هو  يحدث،  الذي  لكن  املهارة،  لديه 
االستعداد،  يعوزه  الذي  الطفل  أن 
بالعزوف  التعليم  هذا  مثل  يقابل 

وعدم االكتراث.
ألقيت  »وإذا  خلدون:  ابن  يقول 
وهو  البدايات  في  الغايات  عليه 
والوعي  الفهم  عــن  عاجز  حينئذ 
ذهنه  كل  له  االستعداد  عن  وبعيد 
عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم 
في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن 
و»ال  هجرانه«،  في  وتمادى  قبوله 
بغيرها حتى  الكتاب  يخلط مسائل 
ويحصل  آخره،  إلى  أوله  من  يعيه 
ملكة  على  منه  ويستولي  أغراضه، 
إذا  املتعلم  ألن  غيره،  في  ينفذ  بها 
العلوم،  حصل ملكة ما في علم من 
استعد بها لقبول ما بقي، وحصل له 
نشاط في طلب املزيد والنهوض إلى 
ما فوق، حتى يستولي على غايات 
عجز  األمر،  عليه  خلط  وإذا  العلم، 
وانطمس  الكالل  وأدركه  الفهم  عن 
وهجر  التحصيل،  من  ويئس  فكره 

العلم والتعليم«.

املؤتمر  فــعــالــيــات  اختتمت 
السادس عشر للطفولة بمراكش، 
األســبــوع املــنــصــرم، وقـــد كــان 
ثالثن  بمرور  لالحتفال  مناسبة 
ســنــة عــلــى االتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
صادقت  بعدما  الطفل  لحقوق 
املنضوية  الــدول  معظم  عليها 
سنة  املتحدة  األمــم  ــواء  ل تحت 
بمرور  االحتفال  وكذلك   ،1989
تأسيس  عــلــى  ســنــة  عــشــريــن 
الطفل  لحقوق  الوطني  املرصد 
املنظمة  الجهة   ،)1995 )سنة 
للمؤتمر كمؤسسة تعنى بشؤون 
ــا، حــيــث قــام  ــبــالدن الــطــفــولــة ب
الطفولة  املشاركون بتقييم واقع 
الــواجــب  للتحديات  وتــطــرقــوا 
املمكنة  السبل  وكذا  مواجهتها، 
الدفع ببنود االتفاقيات  من أجل 
من  الخصوص،  بهذا  الدولية 
الطفولة  وضعية  تحسن  أجــل 
أولويات  ضمن  الطفل  ووضــع 

السياسات املتبعة.
وخالل كلمته باملؤتمر، قال عمر 
التنفيذي  املجلس  رئيس  هالل، 
الطفل  »برملان  أن  لـ»يونيسيف«، 
والحوار  التفكير  األطفال  يعلم 
فضاء  أيضا  وهــو  واالقــتــراح، 
املشترك،  العيش  قيم  لترسيخ 
األطفال  مختلف  توحد  وتجربة 
الوطن«،  ربــوع  كل  من  املغاربة 
من  املــطــروح:  الــســؤال  أن  غير 
هاته  بمثل  املعنيون  األطفال  هم 
املؤتمرات؟ أليس أولئك الذين ال 
سبيال؟  الكريم  للعيش  يعرفون 
تتم  الذين  األطفال  هؤالء  أليس 
الهجرة  إطــار  في  بهم  املتاجرة 
غير الشرعية ليتم الزج بهم في 
عالم املافيات؟ أليس هؤالء الذين 
ويلتحفون  األرض  يفترشون 
»براكة«  ولو  غياب  في  السماء 
تأويهم من مصائب الشارع التي 

ليست خافية عن أحد؟
ــذه  ــل ه ــث ــظــم م ــن ــا ت ــدم ــن ــع ف
تداولها  ننكر  ال  فنحن  اللقاءات، 
تم  ومن  املــزري،  الطفولة  لواقع 
الخروج بمخرجات للرقي بواقع 
الطفولة.. لكن ملاذا يتم استقدام 
في  تفوقوا  بأطفال  واالحتفاء 
يتم  وال  فقط  املسابقات  مختلف 

معبرة  واقــعــيــة  عينة  إحــضــار 
بصدق عن واقع ما تتم مناقشته؟
فاألطفال املدمنون على مختلف 
واملــشــردون  املــخــدرات  أصناف 
ــشــوارع والــغــارقــون  وأطــفــال ال
ال  العميق،  املغرب  غياهب  في 
الوطني  املرصد  هو  ما  يعرفون 
أنه  يعرفون  وال  الطفل؟  لحقوق 
الشأن؟  بهذا  مــؤتــمــرات  تنظم 
وزيــرة  املصلي،  قالت  وعندما 
ــرة والــتــضــامــن، فــي ذات  األســ
مبدأ  رســخ  »املغرب  أن  املؤتمر 
ــي دســتــور  حــمــايــة الــطــفــولــة ف
ســيــاســة  ــد  ــوج ت كــمــا   ،2011
مجال  تــهــم  مندمجة  عمومية 
العمومية  فالسياسة  الطفولة، 
أعدت  الطفولة  لحماية  املوجهة 
إلى  تهدف  مندمجة  مقاربة  وفق 
الخلل  أمــاكــن  بمعظم  اإلحــاطــة 
بـ»وجود  وأقرت  امللف«،  هذا  في 
املجتمع  يعيشها  قيمية  تحوالت 
ما  الطفل،  على  تؤثر  املغربي 
في  بتعديالت  مواكبة  يستلزم 
ملف  تــجــاه  الحكومة  سياسة 

عمومية  سياسة  فأي  الطفولة، 
تــحــتــاج دومــــا إلـــى تــصــويــب 
اعتراف  فهذا  النظر«،  وإعـــادة 
هذا  في  املتبعة  السياسة  بــأن 
تأت  ولم  ناجعة،  غير  املوضوع 
أكلها رغم التدابير املتخذة، ورغم 
سلسلة املؤتمرات واالجتماعات، 
خــاصــة  وزارة  إنـــشـــاء  ــم  ــ ورغ

بالطفولة واألسرة.
لبوصلة  الفاقد  فالطفل  طبعا، 
قاعدي  إلى عمل  يحتاج  الحياة، 
الــوزارة  الجميع،  من  متواصل 
من  األمنية  األجــهــزة  الوصية، 
ــتـــواء ظـــاهـــرة تــشــرد  ــل احـ أجـ
املؤسسات  األطــفــال،  وتــســول 
الــهــدر  مـــن  لــلــحــد  التعليمية 
أجل  من  الطبية  األطر  املدرسي، 
والعالجية،  النفسية  املتابعة 
املجتمع املدني ككل، فإذا ضاعت 
وضاع  املستقبل  ضاع  الطفولة 
املجتمع، ولو ظلينا عقودا نتكلم 
القوانن،  الفئة ونشرع  عن هذه 
يمكن  ال  فعالة  متابعة  فــبــدون 

تحقيق أي شيء. 

املغرب  استقالل  أن  الحق،  كل  الحق 
غشت   20 تــاريــخ  ففي  مــفــاجــأة،  ــان  ك
محمد  املــحــبــوب  املــلــك  نــفــي   ،1953
الخامس إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر، 
غالبا  يطالب  كــان  أنــه  واحـــد،  لسبب 
املغرب  لفائدة  جوهرية  بــإصــالحــات 
الفرنسية  الدولة  من  املغاربة  ولصالح 
التي لم تعر اهتماما للملتمسات عوض 
البديل نحو األفضل، وفضلت الحكومة 
على  فضل  له  فكان  النفي،  الفرنسية 
بالده  إلــى  الــرجــوع  كــان  حيث  وطنه، 

مظفرا في يوم 16 
 ،1955 نـــونـــبـــر 
ــة  ــق ــي ــال وث ــ ــام ــ ح
املغرب،  استقالل 
خطابه  فــي  قــائــال 
عيد  يــوم  السامي 
نونبر   18 العرش 
))بشرى   :1955
املغربي،  للشعب 
انــتــهــى عهد  لــقــد 
ــزغ  ــة وبـ ــاي ــحــم ال
ــة  ــريـ ــحـ فـــجـــر الـ
واالســـتـــقـــالل((، 
ــان  ــ ــ ــك ــ ــ ف

فرحا بدون حدود. 
البالد  عاهل  سافر   ،1947 سنة  ففي 
محمد بن يوسف إلى مدينة طنجة رغم 
الفرنسية  العامة  اإلقامة  سلوك  تشدد 

للمغاربة  مفاجأة  بحق  فكانت  بالرباط، 
برمتهم، وعقب رجوعه املظفر من مدينة 
سيدي  بسال،  بإقامتنا  أقــام  البوغاز، 
العم  بمعية  هلل  بكرم  املرحوم  الوالد 
رحمه هلل،  العلوي  الحميد  عبد  موالي 
ألقيت  حيث  شرفه،  على  عشاء  مأدبة 
بشهادة  الترحيب  كلمة  أسرتي  باسم 
باب  من  ننشرها  إثباتية  طيه  نسخة 

التذكير.
ــا امللك  ــوالن ــا صــاحــب الــجــاللــة م ي

املحبوب،
التي  التاريخية  اللحظة  هذه  ))في   
فيه  أعظم عيد أشرقت علينا  لدينا  هي 
يدي  بن  أتقدم  السعيد،  محياكم  أنوار 

باسم  مــرتــال  العظيمة،  جاللتكم 
والتعظيم  اإلخــالص  آيات  عائلتي، 
عبارات  ومقدما  العالي،  لجنابكم 
االبتهال والترحيب بمقامكم السامي 
فخرنا  وقبلة  عــزنــا  ــز  رم هــو  الـــذي 
ومحط آمالنا ونور مستقبلنا وهاتفا 
من  راجيا  املحبوبة،  جاللتكم  بحياة 
في  املتفاني  لشعبكم  يديمكم  أن  هلل 
محبتكم، امللتف حول عرشكم، والذي 
سينال بفضل همتكم العالية وجهدكم 
وحقوقه  ســيــادتــه  كــامــل  الــعــظــيــم، 
األمير  عهدكم  ولي  ويحفظ  وحريته، 
موالي  األمير  وصنوه  الحسن  موالي 
عبد هلل وبقية أنجالكم األمراء الكرام، 
بجاه  تنام  ال  التي  بعينه  ويحرسكم 
الصالة  عليه  محمد  سيدنا  جــدكــم 

والسالم((.
مفاجأة  كــانــت   ،1961 سنة  وفــي 
نجما  أن  أكيد  غــرة،  حن  على  وفاته 
هوى باملغرب، فرحم هلل امللك املحبوب 
العزيز  الفقيد  الــعــاملــن  رب  وتغمد 
برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته، 
مصداقا لقوله تعالى: ))وما كان لنفس 

أن تموت إال بإذن هلل((.
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الطفولة باملغرب بني القوانني والواقع
علي العلوي  جميلة حلبي

عودنا امللك حممد اخلام�س على املفاجاآت

ذ. كمال كحلي

الطفولة والتح�سيل الدرا�سي

بمناسبة اليوم العالمي للطفل: 20 نونبر

ترى فيم شارد ذهن هذا الطفل؟  
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»مو�سيقى« لتثمني الذاكرة الرتاثية 
املو�سيقية املغربية

فنان مغربي يتهم املجتمعات 
العربية بـ»الف�ساد الأخالقي«

ــاق الـــهـــجـــوم  ــ ــي فــــي ســ
له  تعرضت  ــذي  ال الــشــرس 
صابرين  املصرية  الفنانة 
عقب خلعها الحجاب، انتقد 
اإللــه  عبد  املغربي،  املمثل 
العربية  املجتمعات  رشيد، 
والفساد  بـ»النفاق  واتهمها 
األخــاقــي والــديــنــي«، وقال 
حسابه  عــلــى  تــدويــنــة  ــي  ف
»اإلنستغرام«:  ــى  ــلـ عـ
يقتله  الــعــربــي  »املــجــتــمــع 

األخاقي  والفساد  النفاق 
مجتمع  أنــه  كما  والديني، 
املرأة،  على  يستقوي  حكار 
مجتمع با رحمة وال شفقة، 
أخاق  عن  البعد  كل  بعيد 
الكريم وعن رحمته  الرسول 

بالنساء«.
الخياطة«  ــد  »ول واعتبر 
»في  متتبعوه  يلقبه  كما 
إشارة إلى دوره في سلسلة 
الدليل  أن  الــوالــدة«،  رضــاة 
على االتهامات التي وجهها 

العربية،  للمجتمعات 
هـــو »مــــا تــتــعــرض 

ــرأة كــل يوم  لــه املـ
مجتمعاتنا،  فــي 
له  تتعرض  ومــا 
الفنانة  ــوم  ــي ال
ــة،  ــ ــرم ــ ــت ــ ــح ــ امل
من  ــن،  ــري ــاب ص
ــة وســب  ــانـ إهـ
وتـــــجـــــريـــــح 
وظـــلـــم، ألنــهــا 
نزعت ثوبا من 
ــا..  فـــوق رأســه

العربي  املجتمع 
ظالم فاسد إال من 

رحم ربي«.
وخـــتـــم عــبــد 
اإللــــــــه رشـــيـــد 

ــه الــتــي  ــت ــن ــدوي ت
ــهــا بــصــورة  ــق أرف
صابرين،  الفنانة 
كتب  بـ»هاشتاغ« 
فيه »# أنت  حرة«.

قافلة �سينمائية جتوب املدار�س 
البتدائية باإقليم احل�سيمة

التونسي  الفنان  أعلن 
لــطــفــي بــوشــنــاق عن 
لتولي  الــتــام  ــضــه  رف
الثقافة  ــر  وزي منصب 
ــرض  ــم ع ــال تـ ــ ــي ح فـ
املـــنـــصـــب الـــــــوزاري 
الحكومة  ضمن  عليه 
رئيس  يقودها  التي 
ــة  ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ال
ــف،  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ املـ
الـــحـــبـــيـــب 
الـــجـــمـــلـــي، 
ــث قــالــت  ــيـ حـ
ــاء  ــب وكــالــة األن
الـــتـــونـــســـيـــة، 
ــن  ــ نـــــــقـــــــا ع
التونسي  املطرب 
الشهير، أنه »يؤمن 
بـــاالخـــتـــصـــاص 
ويعمل على تأدية 

»متفرغ  أنه  وأضاف  رسالته«، 
اإلدارة  وأن  واملوسيقى،  للفن 
صفات  فيه  تتوفر  أن  تتطلب 

املهنية والحرفية«. 
للوكالة  ــرب  ــط امل ــرح  وصــ
مشاغل  بنقل  قــام  أنــه  ذاتها، 
بإيجابياته  الــثــقــافــة،  قــطــاع 
الحكومة  لرئيس  وسلبياته، 
بقصر  جمعهما  لــقــاء  خـــال 
وأضــاف  بــقــرطــاج،  الضيافة 
الحكومة  ورئيس  ــداول  ت أنــه 
امليدان،  بهذا  االرتقاء  »مخطط 

على املستوى املحلي والعربي 
أهمية  إلى  وتطرقا  والعاملي، 
الــثــقــافــة بــاعــتــبــارهــا الــحــل 
الهوية  ومثبت  العربية  لألمة 
الوطنية«، باعتبار أن »اقتصاد 
أكــبــر دولـــة فــي الــعــالــم وهي 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 

يعتمد على الثقافة«.

للسينما  الريف  جمعية  تنظيم  من 
شعار  وتــحــت  الــثــقــافــي،  والتنشيط 
قافلة  تــجــوب  مستقبلنا«،  »أطفالنا 

ســيــنــمــائــيــة عــــددا مـــن املــؤســســات 
للمديرية  التابعة  االبتدائية  التعليمية 

اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــــلــــتــــربــــيــــة 
بإقليم  الوطنية 
ــة،  ــمـ ــيـ ــسـ ــحـ الـ
ــدف تــقــريــب  ــه ب
الـــفـــن الــســابــع 
التلميذات  مــن 
ــذ،  ــ ــي ــ ــام ــ ــت ــ وال
باملناطق  خاصة 
ــك  الــنــائــيــة، وذل
عمالة  مــن  بدعم 
الحسيمة  إقليم 
جماعة  ومجلس 
ــة  ــ ــم ــ ــي ــ ــس ــ ــح ــ ال
ــة  ــ ــي ــ ــدوب ــ ــن ــ وامل
ــة  ــ ــي ــ ــم ــ ــي ــ ــل ــ اإلق

مع  وبتنسيق  والــريــاضــة،  للشبيبة 
التربية  لـــوزارة  اإلقليمية  املــديــريــة 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 

العالي والبحث العلمي.
التي  السينمائية،  القافلة  وتعرف 
إلى  وتتواصل  نونبر   19 يوم  انطلقت 

عدة  تنظيم  املقبل،  دجنبر   20 غاية 
أفــام  عــرض  تشمل  تــربــويــة  أنشطة 
بمختلف  لألطفال  موجهة  مدرسية 
وكــذا  االبــتــدائــي،  التعليم  مستويات 

عدد  تنظيم 

في  للمساهمة  املــوازيــة  األنشطة  من 
بينها  من  املدرسية،  الحياة  تنشيط 
ــاب  ــع ــروض األل ــ ــخــصــوص ع عــلــى ال
للتلميذات،  الحناء  ونقش  البهلوانية، 
تنظيم  جــانــب  إلـــى  األقــنــعــة،  ــم  ورسـ
مسابقات بجوائز تشجيعية بمجموعة 
من املدارس االبتدائية التابعة لإلقليم.

لطفي بو�سناق:
 »اأنا فنان واأرف�س 

من�سب  وزير الثقافة«

تحتضن مدينة فاس من 
املقبل،  دجنبر   15 إلى   13
الثالثة  الـــدورة  فعاليات 
الدولي  الفن  دار  ملهرجان 
الفرجة  وفــنــون  للمسرح 
»فـــــاس..  شعار:  ــت  ــح ت
وفرجة«،  مسرحا  تتنفس 
املــقــتــدرة  الــفــنــانــة  دورة 

بشرى أهريش.
إدارة  واســـتـــقـــبـــلـــت 
أزيد  العام،  هذا  املهرجان 
مسرحيا  عــرضــا   30 مــن 
ودوليا،  وطنيا  وفرجويا 
السيرك،  فنون  بني  يتوزع 
ــحــكــواتــي،  ــرح وال واملـــسـ
ــى، لــفــرق  ــدمـ ومـــســـرح الـ
تمثل مدن خريبكة،  وطنية 

آسفي،  الــبــيــضــاء،  الـــدار 
ومراكش،  سطات،  برشيد، 
فرنسا  من  دولية،  وأخــرى 
وبلجيكا وأملانيا واإلمارات 
والجزائر  املتحدة  العربية 

ومصر ثم تونس.
وسيتخلل هذه التظاهرة 
برنامج خصب،  املسرحية، 
ــظــارات  ــت تــمــاشــيــا مــع ان
يضم  الفاسي،  الجمهور 
تكريم  الــخــصــوص  عــلــى 
الفنية  الوجوه  من  العديد 
ــات الــثــقــافــيــة  ــي ــال ــع ــف وال
تنظيم  عن  فضا  املحلية، 
ونــدوة  مسرحية  ورشــات 
رئيسية، ومسابقة رسمية، 

وأنشطة فنية موازية.

فا�س.. تتنف�س
 م�سرحا وفرجة

ــي  ــاف ــق إصــــــــدار ث
يتحدث  ــد  جــدي فــنــي 
املوسيقى  تاريخ  عن 
ــى  ــ ــات األول ــدايـ ــبـ والـ
بباقي  وعاقتها  لها، 
ــاحــث اإلنــســانــيــة  املــب
والــوظــائــف  واألدوار 
تلعبها  أن  يمكن  التي 
التنشئة  في  املوسيقى 
تطرق  كما  االجتماعية، 
فــيــه صــاحــبــه الــفــنــان 
تــوفــيــق ســرحــان، إلــى 
ــبــحــث فـــي الـــذاكـــرة  ال
من  املغربية  املوسيقية 

باب التوثيق واألرشفة.
الفني  األدبــــي  اإلســـهـــام  ــذا  ــ وه

ينضاف  ــذي  ال الجديد 
الثقافية  الخزينة  إلــى 
املغربية، يود من خاله 
يــضــيء  أن  ــه  صــاحــب
سماء املعرفة، وبخاصة 
الثقافة املوسيقية ملا لها 
في  وأدوار  أهمية  من 
اإلنسانية  املجتمعات 
في  خاصة  املــعــاصــرة 
ــل تـــنـــامـــي بــعــض  ــ ظ
املنحرفة  السلوكات 
السيما  ــة،  واملــتــطــرف
املوسيقي  الفعل  وأن 
يعمل على ترسيخ الفعل اإلنساني 
النبيل وتقاسم فضاء العيش املشترك 

بني كافة الثقافات اإلنسانية.

ال�سينما الكوبية 
�سيف �سرف بالداخلة

الداخلة وادي  بشراكة مع والية جهة 
السينمائي  املركز  من  وبدعم  الــذهــب، 
الثقافي  املغربي، تنظم جمعية التنشيط 
والفني باألقاليم الجنوبية، الدورة الثامنة 
للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، وذلك 
بحضور نجوم من السينما املغربية ومن 

الوجهات العاملية األربع.
باالنفتاح  السنة،  هذه  دورة  وتتميز 
على تجارب سينمائية عاملية من إفريقيا 
الاتينية،  وأمــريــكــا  وآســيــا  ــا  ــ وأوروب
وكتقليد سنوي، ستحل السينما الكوبية 
بوفد  الثامنة  الدورة  على  كضيف شرف 
ومنتجني،  وممثلني  مخرجني  من  يتكون 
وسيتم بهذه املناسبة عرض أفام كوبية 
السينما  لهذه  مختلفة  تــجــارب  تمثل 

العريقة.
هذا، وستعرف هذه الدورة تكريم كل 
من املمثلة الكوبية الكبيرة ماريتا إيبارا، 
كمال  كمال  الكبير  املغربي  واملــخــرج 
والنجمة املغربية فاطمة الزهراء بناصر. 
كما سيلتقي جمعور مدينة الداخلة مع 
الخيام بساحة  عروض سينمائية تحت 
الثاني، تتضمن آخر اإلنتاجات  الحسن 
السينمائية املغربية بحضور مخرجيها 
ونجومها إضافة إلى إنتاجات سينمائية 
ــران،  إي الــبــرازيــل،  كوبا،  من  كا  تمثل 
الهند، تركيا، الفيلبني، مصر وهنغاريا، 
املؤتمرات  قصر  من  بكل  عرضها  سيتم 

ودار الثقافة.

إلـــى عفو  انــتــقــل 
قيد  املــســمــى  هلل 
ــيـــدي  ــه سـ ــ ــات ــ ــي ــ ح
حــســن اإلدريـــســـي، 
ــذه املــنــاســبــة  ــهـ وبـ
األليمة، تتقدم عائلة 
بتمارة  اإلدريـــســـي 
الفقيد،  وأصـــدقـــاء 
ــتـــعـــازي  بـــأحـــر الـ
ــاة إلـــى  ــ ــ ــواس ــ ــ وامل
زوجة الفقيد السيدة 
ــوح،  ــن ــي حــفــيــظــة ن
أبنائه: مهدي،  وإلى 

أن  وجل  عز  هلل  سائلني  أحمد،  وسيدي  عثمان، 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

إنا لـله وإنا إليه راجعون.

بعد 3 �سنوات من الغياب.. 
�سعد ملجرد يلتقي جمهوره
 يف الإمارات وال�سعودية

يستعد النجم املغربي سعد ملجرد للقاء جمهوره وإحياء 
بسبب  سنوات   3 دام  غياب  بعد  وذلك  جديد،  من  الحفات 

متابعة القضاء الفرنسي له في تهم اغتصاب وتحرش.
وأكد ربيع هنيدي، رئيس القسم الفني في »زهرة الخليج«، 
القادم  دجنبر  نهاية شهر  في  سيلتقي جمهوره  »املعلم«  أن 
دبي  في  التسوق  موسم  حفات  في   2020 يناير  ومطلع 

وحفات موسم الرياض بالسعودية. 
عن  »اإلنستغرام«  عبر  عبر حسابه  قد كشف  ملجرد  وكان 

عودته إلحياء الحفات الفنية.
كما كان النجم املصري محمد رمضان قد ملح خال إحياء 
حفله بموسم الرياض، إلى عودة النجم املغربي، وقال بأنه 

سيلتقي جمهوره في السعودية ومصر قريبا.

تعزية

-



تلقيت مكاملة حول شكوى تقدم بها األستاذ القادري دون 
أن يعرف أني رئيس الجنة اإلقليمية لتتبع االنتخابات بعدما 
واالتحاديون  االشتراكي  االتحاد  عن  شرسا  مترشحا  كان 
وقد  القادرية،  وأصوله  العلمية  الشخص  قيمة  يعرفون 
أن  دون  هنأني  وقد  برملاني،  بمقعد  الفوز  من  فعال  تمكن 
بها  أعطاني  التي  مونتيسكيو  قولة  صاحب  أنني  يعرف 
نقطة مشرفة في تاريخ تعليمي، وملا ذكرته بالواقعة، أبى 
إال أن يزورني في مكتبي، فقلت له مازحا: عندما تتشددون 
أستاذي العزيز في إعطاء نقط االمتياز للطلبة، فإنكم تعدون 
رجاال لهذه املناصب السامية، وتضمنون املساهمة في بناء 

الصرح الديمقراطي لوطننا كما أراده لها جاللة امللك.
لكن القدر كان على موعد ثان مع األستاذ القادري، عندما 
اختطفته يد املنون وهو الزال بلباسه التقليدي الذي حضر 
تحت  الوجود  إلى  أخرج  قد  كان  الذي  البرملان  افتتاح  به 
مراقبة قضائية ألول مرة في املغرب في بداية التسعينات 
وإدريــس  ميكو  األســاتــذة  أمثال  بـــارزون  قضاة  تزعمها 
الضحاك وعز الدين السقاط والحاج محمد السراج ومحمد 
الشدادي، مع زمالء جابوا ربوع الوطن كاألستاذ مصطفى 
مداح الذي كان بمدينة العيون واألستاذ الطيب الشرقاوي 
بعني الشق الحي الحسني واألستاذ موالي امحمد العراقي 
البودي  بوبكر  واألستاذ  أنفا  البيضاء  بالدار  كان  الــذي 
اقترحهم بعناية  بصفرو، وغيرهم من ضمن ستني قاضيا 
فائقة وموضوعية نادرة وزير العدل آنذاك موالي مصطفى 
له  املغفور  على  اململكة  قضاة  خيرة  من  العلوي  بلعربي 
الحسن الثاني، الذي استقبلنا في القصر امللكي بمعية والة 
ظهائر  يسلمنا  وهو  بليغا،  درسا  وأعطانا  األقاليم  وعمال 
التعيني، في روح تشريع اللجنة الوطنية لتتبع االنتخابات 
السلطة  بني  التوفيق  في  القضاة  لدور  البعيدة  واملرامي 
مطالبها  سقف  من  ترفع  كانت  التي  السياسية  واألحــزاب 
وقد وفر امللك جميع الوسائل املادية من تعويضات وسكن 
وسيارات وموظفني لتحصني مهامهم وأصبحت تعويضات 
قضاة االنتخابات ال تقل عن تعويضات الوزراء، وقد استفدت 
استفادة تاريخية وتجربة قل مثيلها بحكم تعييني كأصغر 
قربي  أخرى، وتمكنت، بحكم  املجموعة مرة  تلك  في  قاض 
السياسة  رجال  مع  طيبة  عالقات  نسج  من  العاصمة،  من 
وتعلمت  والصحافيني،  واملفكرين   األدباء  وحتى  والدولة 
الحديث،  املغرب  تاريخ  34 سنة،  يتجاوز  ال  منهم وعمري 
التي  والقضائية  والثقافية  والفكرية  السياسية  واألجواء 
املغرب  بناء  في  مكوناتها  بكل  الشخصيات  تلك  عاشتها 

الحديث.
وكما أرادت لي هذه التجربة أن أجدد العهد مع أستاذي 
القادري، كذلك جددت نفس األواصر مع األستاذ عبد الكريم 
غالب رحمة اهلل عليه، الذي كان مرشحا عن حزب االستقالل 
يمثلون  كانوا  الذين  اإلقليمية  اللجنة  وأعضاء  سال  في 
األحزاب السياسية العتيقة، وقد الحظت من خالل اإلشراف 
على االنتخابات، أن اختيار كل قاض في إقليم معني، كانت 
وإسناد  ترقيتهم  تحكم  التي  تلك  غير  عوامل  عدة  تحكمه 
حكى  وقد  للقضاء،  األعلى  املجلس  في  إليهم  املسؤوليات 
لي أحد الوزراء أن اقتراح القضاة املشرفني على العمليات 
االنتخابية الستني وقع اختيارهم قبل عرض الالئحة على 
امللك وبعد ما استغرقت عدة مسودات ترشيحهم، حتى يتم 
اختيار من يستطيع فهم روح إنشاء هذه التجربة الفريدة 
وكان  الثاني  الحسن  ابتدعها  والتي  العالم  في  نوعها  من 
مكنت  وقد  عليها،  ويعلق  تقاريرها  ويقرأ  بنفسه  يتتبعها 
املشهد  منه  استفاد  الذي  للتناوب  سلس  انتقال  من  فعال 
والزال  لها  كان  مؤسسات  بعدة  يتعزز  وبقي  الديمقراطي 
الدور الكبير في االستقرار السياسي الذي تنعم به بالدنا 
لهم  يذكر  سوف  ــارزون  ب قضاة  فيه  ساهم  والــذي  اليوم، 
تاريخهم الوطني، املجهود الجبار الذي قاموا به في مرحلة 
انتقالية جد دقيقة من التاريخ السياسي املعاصر في بالدنا 

في تلك الحقبة.
وقد شجعني أستاذي إدريس الضحاك الذي قطع شوطا 
إلعداد  إليها  الرجوع  على  التجربة،  هذه  توثيق  في  كبيرا 
نظرا  املقبلة،  لألجيال  كمرجع  وتركها  بها  مذكرات خاصة 
والوقائع  القانون  في  الثمينة  وكنوزها  اجتهاداتها  لثروة 
السياسي  والعمل  بالحقوق  مهتم  كل  على  يجب  والتي 

االعتناء بها ودراسة أوراقها دراسة مستوفية.
يحرص  العلوي،  بلعربي  مصطفى  العدل  وزيــر  وكــان 
مسؤول  كل  على  ومنع  اقترحهم،  الذين  القضاة  استقالل 
حماية  مظاهر  من  كمظهر  بهم  االتــصــال  لــلــوزارة  تابع 
ظهير  يتسلم  عندما  القاضي  بأن  يقول  وكان  استقاللهم 
املجلس  رئيس  نائب  دور  يبقى  امللك،  طــرف  من  تعيينه 
األعلى للقضاء الذي هو دستوريا وزير العدل، فقط الحرص 
إلى ضمير  فيرجع  ذلك،  ما عدا  أما  على حماية استقالله، 
القاضي وقسمه الذي أداه أمام هلل والوطن وامللك، لذلك كان 
كل قاض مسؤول عن استقالليته قبل نشوء الجمعيات، وأن 
املس  في  يدخل  القضاء  باستقاللية  األحيان  بعض  النداء 
بهذا االستقالل، كما أنه كان قليل الكالم وكثير العمل في 
بأن األعمال  العلوي،  بلعربي  آمن والده  صمت مؤمنا كما 

هي التي تخلد أصحابها وليس البهرجة وحب الظهور.
وقد تكلم يوما في البرملان، وأذكر بأن كلمته كانت دائما 
مكثفا،  الحضور  وكان  األمة  ممثلي  مقومات  جل  تستنفر 
وقال في صرخة مدوية في تاريخ القضاء املغربي وهو يعلم 

ملن يوجهها: كفى.. كفى من مغازلة القضاة. 

لنور الدين الرياحي
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يتبع

عقد  االجتماعية،  للعلوم  العربي  املجلس  يعتزم 
سلسلة محاضرات عن عاملة االجتماع املغربية، الراحلة 
فاطمة املرنيسي، ببيروت، حيث ستتدارس املحاضرات 
شخصية املرنيسي ونهجها ونمط حياتها وتفاعالتها 
املقاربة  إلــى  التطرق  وسيتم  واإلنسانية،  الفكرية 
كتب  ــراءة  ق في  وظفتها  التي  التحليلية  التاريخية 
التراث اإلسالمي والفقه من أجل فهم وضعيات النساء 
في املاضي ومحاولة اإلجابة عن أسئلة الحاضر، كما 
اعتمدتها  التي  امليدانية  املقاربة  املجلس  سيتدارس 
الراحلة، وتقنيات البحث السوسيولوجي التي وظفتها 
النساء  من  عريضة  فئات  ومشاكل  واقــع  دراســة  في 

املغربيات.
الوطنية  الجامعة  خصصت  بيروت،  عن  وبعيدا 
املستقلة للمكسيك، وهي أكبر جامعة بأمريكا الالتينية 
فــي مختلف  طــالــب  ــف  أل  350 مــن  أكــثــر  بها  يـــدرس 
التخصصات، كرسيا استثنائيا لعاملة االجتماع الكاتبة 
املرنيسي،  فاطمة  الراحلة  املغربية 
أبرمتها  التفاقية  تفعيال  وذلــك 
جامعة محمد الخامس بالرباط 
املستقلة  الوطنية  والجامعة 
والتي   ،2017 للمكسيك سنة 
تخصيص  بــمــوجــبــهــا  ــم  تـ
لفاطمة  اســتــثــنــائــي  ــرســي  ك
املكسيكية،  بالجامعة  املرنيسي 
ــرســي  وتــخــصــيــص ك
للفيلسوفة  مماثل 
ــة  ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ والـ
املـــكـــســـيـــكـــيـــة 
ييرو  گراسييال 
بـــالـــجـــامـــعـــة 

املغربية.

املجل�س العربي للعلوم 
االجتماعية يتدار�س م�سار 

فاطمة املرني�سي بلبنان

يحتفي املهرجان الدولي 
دورته  في  بمراكش  للفيلم 
الـ 18، التي ستنظم ما بني 
29 نونبر و7 دجنبر املقبل، 

بالسينما األسترالية .
ــان  ــرج ــه ــل امل ــعــم وســي
ــن خـــالل هـــذا الــتــكــريــم،  م
تقليد  ــادة  ــعـ ــتـ اسـ عــلــى 
على  الضوء  تسليط  يــروم 
إلى  ينقل  سينمائي  تعبير 
مسار  الــكــبــيــرة  الــشــاشــة 
أمة  وروح  وثقافة  ــداع  وإب
ــم وأكــثــرهــا  ــرز األمـ مــن أبـ
عــطــاء فــنــيــا، حــســب بــالغ 
أن  أضــاف  الــذي  املنظمني، 
يكن  لم  أستراليا  اختيار 
ألن  بــل  الصدفة،  بــاب  مــن 
التي  األسترالية،  السينما 
األقدم  بني  من  واحــدة  تعد 
بأهم  حافلة  الــعــالــم،  فــي 

روائع الفن السابع عامليا.

العديد  عرض  وسيتم 
من هذه الروائع بمناسبة 
املهرجان  من   18 الدورة 
بمراكش،  للفيلم  الدولي 
األفالم  هذه  وستستعيد 
القوية واملؤسسة حوالي 
اإلبداع  من  عقود  خمسة 
السينمائي في أستراليا، 
ــذا الــســفــر  ــ ويــنــطــلــق ه
 1971 ــن  م ــن  ــزم ال عــبــر 
الــرعــب«  وســط  بـ»يقظة 
لتيد كوتشيف، أو »رحلة 
إذ  روغ،  لنيكوال  جبلية« 
كذلك  السفر  هــذا  يتيح 
إعــادة  فرصة  للجمهور، 
اكتشاف أعمال كالسيكية 
مثل »ماد ماكطس« لجورج 
ميلر، أو روائع نادرة مثل 
»نزهة  الشهير  الشريط 
لصاحبه  هانجينغ«  في 

بيتر فير.

مراك�س ت�ست�سيف مبدعات امل�سرح
من  مـــراكـــش،  مــديــنــة  تستضيف 
فعاليات  املقبل،  دجنبر   21 إلــى   19
الدولي  امللتقى  من  الثانية  الـــدورة 
فرقة  تنظمها  التي  املسرح،  ملبدعات 
وذلك  العرض«،  لفنون  »فانوراميك 
تكريما للنساء الفنانات املتألقات في 

عالم املسرح.
على  امللتقى  برنامج  وسيشتمل 
عــروض  بــني  ــوزع  ــت ت فنية  ــرات  ــق ف
ــالس مع  ــ ــة، ومــاســتــر ك ــســرحــي م
وإخراجا  تأليفا  املسرح  مبدعات 
حول  فكرية  ونــدوة  وسينوغرافيا، 
واملــلــتــقــيــات  ــات  ــرجــان ــه امل »دور 
املــســرحــيــة فــي إغــنــاء الــتــجــربــة 
إلى  باإلضافة  للمرأة«،  اإلبداعية 
العرض  فنون  تقنيات  في  ورشات 
ــرقــص  ــاع وال ــقـ ــحــكــايــة واإليـ وال
كما  واألزياء،  والعرائس  اإلفريقي 
يضم البرنامج توقيع العدد الثالث 
ــك«،  ــي ــورام ــان ــشــورات »ف ــن مــن م

فقرة  مع  نسائي،  بقلم  نقدي  ومؤلف 
وحــفــالت  املــديــنــة  ســاحــات  تنشيط 
»مابينغ«  الفيديو  وعــروض  للعموم، 

العتيقة،  املدينة  أســوار  على 
مسرحية  نسائية  فعاليات  وتكريم 

وطنية وعربية وإفريقية.

يوم  »مــســار«،  جمعية  تنظم 
املقبل  دجــنــبــر   13 الــجــمــعــة 
الزبدي  كمال  الثقافي  باملركب 
بالدار البيضاء، الدورة الرابعة 
الوطنية  املبادرة  فعاليات  من 
وذلك  املغربية،  املــرأة  لتكريم 
للمرأة  الوطني  اليوم  بمناسبة 
العاشر من شهر  الذي يصادف 
املسيرة  بمناسبة  أكتوبر، وكذا 
الــخــضــراء وعــيــد االســتــقــالل، 
هذا  تيمة  على  ستطغى  حيث 
واملعاصرة،  األصــالــة  الحفل، 
صلب  في  »املـــرأة  شعار  تحت 
التنمية في املاضي والحاضر«.

من  باملرأة  االحتفال  ويأتي 
»مسار«، في وقت  خالل جمعية 

تتجه فيه األنظار إلى الفعاليات 
تكريمها  يتم  التي  النسائية 

ــشــهــور  عـــــادة فـــي ال
من  األخيرة  الثالثة 
كـــل ســـنـــة، نــظــرا 
لـــرمـــزيـــة الــيــوم 
للمرأة،  الوطني 
احتفاال  يعد  الذي 

في  استثنائيا 
ــرب،  ــ ــغ ــ امل

واألعياد 

الوطنية التي تليه.
املنظمة  اللجنة  ــارت  واخــت
واالحتفال  االحتفاء  للحفل، 
الوجوه  من  عــدد  وتكريم 
حيث  والفنية،  اإلعالمية 
الرابعة  الـــدورة  تحمل 
اســـم الــفــنــانــة الــراحــلــة 
رشيد،  أمينة  املــقــتــدرة 
ــا قــدمــتــه من  نــظــرا مل
تـــضـــحـــيـــات 
ــام فــي  ــســ ــ ج
املـــــــجـــــــال 
وما  الفني، 
من  قدمته 
ــال  ــ ــمـ ــ أعـ
ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ف

إذ  الثقافية،  الــخــزانــة  أغــنــت 
ستحتفي املبادرة بأسماء شابة 
في املجال اإلعالمي والفني، كما 
نسائية  مجلة  باختيار  تحتفي 

مهتمة بشؤون املرأة.
ستنظم  السياق،  نفس  وفي 
الجمعية ذاتها الدورة الخامسة 
املرأة  لتكريم  الوطنية  للمبادرة 
املقبل  مــارس  شهر  املغربية، 
للمرأة،  العاملي  اليوم  بمناسبة 
السادسة  الدورة  تكون  أن  على 
للمرأة  الوطني  اليوم  بمناسبة 
حيث   ،2020 أكــتــوبــر  شــهــر 
في  ــني  دورت الجمعية  سـتنظم 
األولى  هي  سابقة  فـي  الـسنة 

من نوعها.

املبادرة الوطنية لتكرمي املراأة املغربية لهذه ال�سنة حتمل عنوان »اأمينة ر�سيد«

اختار موقع »Tc candler« األمريكي، الفنانة املغربية الشابة 
 100 بلقب أجمل  للفوز  املرشحة  حنان لخضر، من بني األسماء 
وجه في العالم، وذلك عبر مجموع صفحاته الخاصة على مواقع 

التواصل االجتماعي.
الفنانة  اسم  ترشيح  فيها  يتم  التي  الرابعة  املرة  هي  وهذه 
الغناء، أو  العالم، سواء في  املغربية، بني مجموعة من مشاهير 

التمثيل، أو كرة القدم، وغيرها من املجاالت.
واختيرت حنان إلى جانب كل من الالعب األرجنتيني ليونيل 
ميسي، واملمثل التونسي ظافر عابدين، واملمثلني األمريكيني توم 
واملصرية  أوزجفيت،  بــوراك  التركي  واملمثل  بيت،  وبــراد  كروز 
بيكهام،  ديفيد  السابق  اإلنجليزي  والالعب  صبري،  ياسمني 

وآخرين.

25  �سريطا لالحتفاء برثاء 
ال�سينما االأ�سرتالية يف مراك�س 

الفنانة
 املغربية حنان 
اخل�سر تناف�س 

على لقب 
اأجمل 100

 وجه يف العامل 



 

والسياسي،  الجهادي  موقعهم 
في  الضخمة  ومسؤولياتهم 
وبني  الــواجــبــات،  بهذه  القيام 
اندحارهم أمام الظروف املخزنية 
وما  السلطانية..  والــطــقــوس 

أدراك ما الطقوس السلطانية..
في  الكريم  القرآن  أبــدع  وقــد 
بني  التقارب  نموذج  إعطائنا 
الفيل،  وعـــام  الــطــقــوس  هـــذه 
مــســمــيــا ســاطــني زمـــن غــابــر 
الفيل،  بــأصــحــاب  ــرآن  ــق ال فــي 
متسائا: »ألم تر كيف فعل ربك 
الفيل«، وسنرى قصة  بأصحاب 
والفيل  حفيظ  موالي  السلطان 
ــد يــتــســاءل  بــكــل تــفــصــيــل، وقـ
االنتقال  هذا  مستغربا  القارئ 
إلى صاحب  الجهاد  من سلطان 
يشر  لم  تحول  أنه  رغم  الفيل، 
هذا  عــن  كتب  مـــؤرخ  أي  إلــيــه 
نفيه  تم  الذي  املجاهد  السلطان 
وشوهد  بعرشه،  اإلطاحة  بعد 
في بــارات بــاريــس)...( إلى أن 
بنقل  الخامس  محمد  امللك  أمر 

جثمانه لدفنه في املغرب.
فما إن استقر السلطان موالي 
حفيظ في قصره بفاس، بصفته 
ســلــطــان الــجــهــاد، وتــعــرضــه 
منه  أكثر  إساميني  ملعارضة 
غلبت  حني  حاربهم  حـــدة)...( 
جبارا  وأصبح  السلطنة،  عليه 
صديقه  أعـــني  تــحــت  ــدا،  ــي ــن ع
»والطير  البريطاني  الصحفي 
الوحيد  الصحفي  هــاريــس«، 
الذي حكى عنه كيف أنه استقدم 
إسبانيا،  ــن  م ــان  أســن طبيب 
كــان  الــتــي  تجهيزاته  أحــضــر 
إن  ما  متحركا،  كرسيا  أهمها 
املجاهد،  السلطان  عليه  جلس 
حــتــى أعــجــبــتــه حـــركـــات ذلــك 
الكرسي، ليوقف طبيب األسنان 
ويقول  فمه،  فتح  محاوالته  عن 

لــه: أوقـــف كــل شـــيء، واذهــب 
إلى إسبانيا لتحضر لي كرسيا 
لي،  عرشا  منه  أجعل  هذا،  مثل 
ــان  واســتــحــســن طــبــيــب األســن
العرش  بتحضير  ووعد  الفكرة، 

املتحرك لجالة السلطان.
وتوطدت العاقة بني السلطان 
كان  الذي  األسنان،  في  وطبيبه 
أخرج  فمه،  فتح  منه  طلب  كلما 
له السلطان حجة لابتعاد عنه، 
بما فيها لعب طرح من الكارطة، 
التي كان السلطان يعشق اللعب 

فيها بما يسمى البريدج..
السلطاني  االستئناس  وبلغ 
بطبيب األسنان اإلسباني درجة 
أحد  يختار  السلطان  جعلت 
القصور القريبة من دار املخزن، 
ليجعله  منه  قريبا  مقرا  ليعطيه 

الطبيب اإلسباني مسكنا له.
اإلنجليزي  الصحفي  ويحكي 
والذي كان حاضرا، أن السلطان 
أوقف مرة أيادي طبيب األسنان، 
وهي تفتح فمه، ليقول له: أكلفك 
هذه املرة أن تسافر إلى همبورغ 
بعض  لي  لتشتري  أملانيا  في 
قالوا  هناك  ســوق  من  األســود 
»هاكبيك«،  ســوق  اسمه  أن  لي 
عددا  اإلسباني  أحضر  وفعا 
من األسود، أطلقها السلطان في 

حدائق بيته بفاس.
البريطاني،  الصحفي  وكتب 
وليس غريبا في طقوس القصر 

طبيب  يتحول  أن  السلطاني، 
إلــى تاجر أســود، كل  األســنــان 
العرش  ينتظر  والسلطان  هذا 
طبيب  به  وعــده  الــذي  املتحرك 
األسنان اإلسباني، إال أن فاتورة 
قدمها  كما  غالية  كانت  األسود، 
الطبيب اإلسباني، وعندما طلب 
البيانات  بعض  السلطان  منه 
اختفى طبيب األسنان اإلسباني، 
مهمة  فــي  عنه  لينوب  وأرســـل 
أمريكيا  طبيبا  السلطان  أسنان 
رفقة  السلطان  على  دخل  إن  ما 
يفتح  وبدأ  جذابة)...(  ممرضة 
أوقفه  حتى  السلطان،  فم  بيديه 
لعب  إلى  ودعــاه  مــوالي حفيظ، 
كان  الــبــريــدج، حيث  مــن  طــرح 
لدرجة  مرة،  كل  يربح  األمريكي 
جعلت السلطان يقول للصحفي 
األمريكاني  ))هــذا  »هاريس«: 

جاء ليؤملني يف أسناني، ويأخذ 
طبيب  وأن  خصوصا  ــي،  ــوال أم
يف  يعد  كان  األمريكي  األسنان 
التي يقضيها  الساعات  فواتيره 
يف معاجلة السلطان(( )مذكرات 

هاريس(.
عن  قليا  نبتعد  ال  وحــتــى 
اإلسباني  الطبيبني  مغامرات 
حكاية  من  ونقترب  واألمريكي، 
عـــام الــفــيــل، نــذكــر بـــأن حياة 
كانت  حفيظ  ــوالي  م السلطان 
لعقد  بــالــتــحــضــيــر  ــة  ــون ــره م
املــارشــال  ــارات  ــ وزي الحماية، 
ليوطي الذي توسع الصحفيون 
مع  مقاباته  خبايا  ســرد  فــي 
الصحفي  ليحكي  الــســلــطــان، 
كان  أنــه  »هــاريــس«  البريطاني 
جالسا مع السلطان في حديقته 
السلطان  وبينما  فــاس،  بقصر 
السلطان  وأعــني  عنه  مشغول 
فيلني،  حركات  بتتبع  مشغولة 
الضخم  بحجمهما  رابطني  كانا 
بينما  الــســلــطــان،  اهـــتـــمـــام 
البريطاني يحدثه عن  الصحفي 
الحماية،  لعقد  إمضائه  أبعاد 
العرش  عــن  إبــعــاده  وإمكانية 

ونفيه إلى طنجة.
ليتوقف السلطان عن مشاهدة 
ــادي عــلــى أحــد  ــنـ ــة، ويـ ــفــيــل ال
العبيد، ويقول له: هذان الفيان 

انقلوهما إلى قصر طنجة..
نقل  أن  الــصــحــفــي،  ليحكي 
الفيلني إلى طنجة كان سببا في 

والــرأي  السلطان  شغلت  أزمــة 
العام بشكل غريب.

فقد جاءه أحد العبيد مرة وقال 
له: إن أحد الفيلني عندما أردنا 
القصر،  حديقة  من  إخراجهما 
فاس،  بادية  أطــراف  إلــى  هــرب 
يشاهدوا  لم  الفاسيون  وبينما 
عليهم  هيمن  فقد  أبـــدا،  فيا 
ــوادي  ــوا مــن ب ــخــوف، وهــرب ال
الصحفي،  يقول  والناس،  فاس، 
لضرب  األسلحة  عــن  يبحثون 
أسلحة  عندهم  والــذيــن  الفيل، 
يحس  فا  الفيل،  ذلك  يضربون 
التي  بالجروح  وال  برصاصهم، 
جلود  فــي  الــرصــاص  يحدثها 
لينقلوا  يأتون  والعبيد  الفيل، 

أخبار الفيل الهارب للسلطان.
ومــرة جــاءه عبد آخــر، ليقول 
أحد  إلــى  دخــل  الفيل  إن  لــه: 

ــة، لــيــقــول  ــاحــي ــف ــازن ال ــخـ املـ
أمرنا  السلطان  أن  الصحفي، 
املوقع  ــى  إل لنذهب  بــالــوقــوف 
ــه الــفــيــل في  الـــذي يــتــواجــد ب
وصلنا  وعندما  فــاس،  ضاحية 
اإلشكال  كان  الفيل،  موقع  إلى 
أنه جلس بأقدامه األربعة، وبقي 
على  ليقف  نرفعه  كيف  املشكل 
يفكر  السلطان  وجالة  رجليه، 

في هذه اإلشكالية.
السلطانية  األوامـــر  وتصدر 
الفيل  وربــط  شاحنة  بإحضار 
أن  بعد  الــســمــاء،  إلــى  ورفــعــه 
وأخــذوا  بالفيل،  العبيد  أحــاط 
يهتز  وهو  النبي  على  يصلون 

إلى أن تم رفعه إلى أعلى.
كما  الــكــبــرى  األزمـــة  وتبقى 
»هــاريــس«،  الصحفي  حكاها 
ــســي طـــابـــعـــا ســيــاســيــا  ــت ــك ت
غضب  انتهى  فقد  دولــيــا)...( 
الــســلــطــان حـــني أمـــر جــنــوده 
ــذي  ــذهــاب إلـــى املــســكــن ال ــال ب
سبق أن أعطاه لطبيب األسنان 
لينطلق  الــغــشــاش،  اإلســبــانــي 
على  ــانـــي  ــبـ اإلسـ ــاص  ــرصــ ــ ال
املغاربة  املهاجمني  ــحــراس  ال
فرنسيون  فــيــهــم  ــان  كـ الــذيــن 
بريطاني،  الوسيط  أنا  ))وكنت 
استحضرها  ــي  ــت ال واألســـــود 
ــان مـــن أملــانــيــا  ــنـ طــبــيــب األسـ
مبــحــضــر طــبــيــب األســـنـــان 
ــة  أزم إنــهــا  أوه..  ــي..  ــك ــري األم

دولية((.

في  السلطان  عند  ذهبت  وقد 
قصره ونصحته باستقبال طبيب 
األســنــان اإلســبــانــي الـــذي قبل 
حصوله  مقابل  سكناه  مغادرة 

على ديونه على السلطان.
ــان الــســلــطــان جــالــســا ال  ــ وك
يلتفت إلى اإلسباني، واإلسباني 
األســود،  ثمن  لي  ادفــع  يصيح: 
يرفع  أن  دون  يقول  والسلطان 
رأسه: أين الكرسي املتحرك الذي 
طلبته منك؟ لتنتهي املقابلة بأن 
األمـــوال  بعض  السلطان  ــع  دف

للطبيب اإلسباني.
يوليوز   28 ففي  بــعــد..  ــا  أم
1912، أعلن موالي حفيظ تنازله 
موالي  أخيه  لفائدة  العرش  عن 
ثم  الخامس،  محمد  أب  يوسف 
استقر منفيا في باريس إلى أن 

توفي يوم 14 أبريل 1937.

على  اإلطالة  هــذه  بنا  تعود 
ــرب، إلى  ــغ جــزء مــن تــاريــخ امل
كل  تناساها  أو  جزئيات نسيها 
تاريخ  كتبوا  الــذيــن  املــؤرخــني 
املغرب، وخاصة في تلك املرحلة، 
الحماية  فــرض  إلــى  أدت  التي 
الجنرال  بواسطة  الفرنسية، 
لغزو  يخطط  كان  الــذي  ليوطي 
ــه في  ــوت ــع ق ــوق املـــغـــرب مـــن م

الجزائر.
كانت  ــي  ــت ال ــة  املــرحــل ــي  وهـ
قد  العرش  الصراع على  أحداث 
حولت اإلخوة األمراء عندنا إلى 
عندما   خصوصا  ــداء،  أع إخــوة 
شعواء،  الحرب  هــذه  اشتعلت 
موالي  السلطان  األخــويــن  بني 
الحقيقة عدد  )انظر  العزيز  عبد 
11 يوليوز 2019( وأخيه األمير 
موالي حفيظ الذي انتقلت ثورته 
من  بدعم  مراكش  من  أخيه  ضد 
جرير(  ــن  )اب الرحامنة  قبائل 
وهي الثورة التي هزمت سلطان 
ونصبت  العزيز،  عبد  الــربــاط 
على  سلطانا  الحفيظ  عبد  أخاه 
هذه الدولة، التي زادتها تضخما 
األخطاء الصبيانية التي ارتكبها 
املـــبـــتـــدئ)...( عبد  الــســلــطــان 
سلطانا  أصبح  أن  بعد  العزيز، 
املفجوع)...(  الوطن  هذا  على 
وهو في سن االثني عشرة سنة، 
األرملة  أمــه  بني  اتفاق  نتيجة 
قيقا، والرجل القوي الذي تسلم 
األول،  الحسن  موت  بعد  الحكم 

باحماد.
حفيظ  موالي  السلطان  وكان 
بحكم  اختار  قد   )1908 )سنة 
بطموحات  ومــعــرفــتــه  ثقافته 
يسمي  أن  املــغــربــي،  الــشــعــب 
الظاهرة  الــجــهــاد،  ملك  نفسه 
ــان  ــزم اإلســامــيــة فـــي ذلـــك ال
ــارت  أث التي  وهــي  أيــضــا)...( 
ــوات الــفــرنــســيــة  ــ ــق ــ ســخــط ال
اإلنجليزية  وحتى  واإلسبانية، 
بعضهم  ليتحالفوا،  واألملانية 
سياسيا،  وبعضهم  عسكريا، 
من أجل تحويل انتصار سلطان 
عابرة)...(  مرحلة  إلى  الجهاد 
االحتال  نطاق  توسيع  سبقت 
عقد  بإمضاء  للمغرب،  األجنبي 
خافات  تواترت  الذي  الحماية، 
اهــتــمــوا بهذا  ــن  ــذي ال الــكــتــاب 
الكتب،  بــعــشــرات  املـــوضـــوع، 
بأن  كتبوا  من  بني  اختلفت  وقد 
الحفيظ  عبد  الجهاد  سلطان 
الحماية،  عقد  أمضى  الذي  هو 
يكون  أن  باستحالة  كتبوا  ومن 
سلطان الجهاد هو الذي أمضى 
عقد الحماية الفرنسية للمغرب، 
املذل  العقد  هذا  يمضي  وكيف 
الــذي  وهــو  املــغــربــي،  للشعب 
التي  ــرات  ــذكـ املـ أضــخــم  كــتــب 
أي  بــعــده  وال  قبله  يكتبها  لــم 
كانت  حــني  ــره)...(  ــي غ سلطان 
الحفيظ  عبد  السلطان  مذكرات 
ألفه  الذي  الوحيد  الرصيد  هي 
بعنوان »داء العطب قديم« وهو 
في منفاه الفرنسي سنة 1938.

ــى اإلشـــكـــالـــيـــة الــتــي  ــق ــب وت
املــوضــوع،  ــذا  ه فيها  يتوسع 
التناقض  ذلـــك  ــو  ه بــالــضــبــط 
بني  الساطني)...(  بعض  عند 
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ال�صلطان �صاحب الفيل ومغامراته
 مع طبيب الأ�صنان.. 

يف ظروف اإم�صاء عقد احلماية

بقلـــــــم:
مصطفى العلوي

تبقى اإلشكالية التي يتوسع فيها هذا الموضوع، 
بالضبط هو ذلك التناقض عند بعض السالطين)...( 

بين موقعهم الجهادي والسياسي، 
ومسؤولياتهم الضخمة في القيام بهذه 

الواجبات، وبين اندحارهم أمام الظروف المخزنية 
والطقوس السلطانية.. وما أدراك ما الطقوس 

السلطانية..


